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ANOTACE: 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem Vyuţití reminiscenční terapie u seniorů. 

Teoretická část charakterizuje reminiscenční terapii, její metody a postupy; specifika 

seniorského věku a obsahuje i  přehled zkušeností s vyuţitím reminiscenční terapie 

u seniorů v ČR a  zahraničí. Empirická část pojednává o  průběhu konkrétních hodin 

terapie v určitém zařízení v Praze. Cílem práce je kriticky zhodnotit obecný průběh 

reminiscenční terapie. Výzkumným problémem je zjistit, jaký přínos má reminiscenční 

terapie pro vzpomínajícího, jeho rodinu, ale i  pro pracovníky instituce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Reminiscence, senior, terapie, vzpomínky 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis concerns the topic of the Use of the Reminiscence Therapy with Seniors. 

The theoretical part characterizes reminiscence therapy, its methods and procedures; specifics 

of senior age and includes also an overview of experiences with the use of the reminiscence 

therapy for seniors in the Czech Republic and abroad. The empirical part discusses the 

process of specific sessions in a certain institution in Prague. The purpose of this thesis is to 

critically evaluate the general course of a reminiscence therapy. The research issue is to 

discover the benefits of reminiscence therapy for the rememberer, for his or her family but 

also for the institution’s staff. 
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1 Úvod 

Vzpomínky jsou velice důleţitou součástí našich ţivotů. A proto je důleţité si je snaţit co 

nejdéle udrţet. K  lepšímu vzpomínání nám mouhou slouţit fotografie, dopisy, deníky, 

památeční předměty, hudba, ke které máme navázané vzpomínky apod. Rádi vzpomínáme 

na věci, které se nám podařily, na ţivotní úspěchy, na dávné lásky, na chvíle štěstí. 

Vzpomínky nám pomáhají utřibovat si náš ţivot, dodávat si sebevědomí a vidět v  našich 

činech smysl. A  proto je důleţité vzpomínky pomocí aktivizace stále vyvolávat.  

U seniorů trpících demencí či Alzheimerovou chorobou je tento proces značně omezen. 

Vzpomínky se vytrácejí a místo nich se objevuje pocit strachu, osamělosti a nejistoty. 

Nikdo z nás si pravděpodobně nedokáţe představit, jaké to je probudit se s  pocitem, ţe si 

nepamatujeme, co se stalo před pěti lety, ale ani to, co se stalo včera. Nepamatovat si 

příbuzné, jejich jména a  tváře. Tato situace tím pádem není jednoduchá, ani pro okolí. Je 

tedy důleţité se seniorem pracovat a zde se nabízí moţnost vyuţití reminiscenční terapie. 

Cílem práce „Vyuţití reminisceční terapie u seniorů“ je kriticky zhodnotit obecný průběh 

reminiscenční terapie.  

Celá práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou. 

První kapitola teoretické části se zabývá klasifikací stáří a změnami se stářím spojenými. 

Dále se věnuje kvalitě ţivota seniorů. 

Druhá kapitola čtenáře seznamuje s moţností aktivizace seniorů a vybranými aktivizačními 

metodami práce. 

Následující kapitola je věnována klíčovému tématu práce, a to vymezení pojmu 

reminiscence, popisu reminiscenční terapie, jednotlivým přístupům, pomůckám, které jsou 

při terapii vyuţívány a vzpomínkám, které při reminiscenci hrají hlavní roli. 

Ve čtvrté kapitole je porovnávána reminiscence u nás a v zahraničí, dále jsou zde popsána 

sociální zařízení, které se reminiscenční terapii věnují. 

Závěrečná kapitola teoretické části je věnována sociálním sluţbám v České republice a 

sociálním sluţbám určeným pro seniory. 

V empirické části této práce je čtenář seznámen s průběhem reminiscenční terapie, 

probíhající v konkrétním zařízení v Praze.  
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2 Stáří a  stárnutí 

Pokud bychom chtěli definovat stáří, můţeme se inspirovat názorem Kalvacha, Zadáka a 

Jiráka (2004), kteří tvrdí, ţe se jedná o  stav člověka (výsledek vývojového procesu 

stárnutí), vykazující se značnou rozdílností a  proměnlivostí, která je dána celou řadou 

faktorů. Jeho výsledný obraz je ovlivněn například vlivy prostředí, zdravotním stavem, 

ţivotním stylem, sociálně ekonomickými a psychickými vlivy (aspirací, sebehodnocením, 

schopností adaptace, přijetím příslušné sociální role atp.). 

Vidovicová (2013) dělí stárnutí na dvě základní podoby: stárnutí populací jakoţto 

demografický proces a  stárnutí jedince jako důsledek biologické změny, která má široké 

sociální, ekonomické a  další souvislosti. Kdybychom se na tyto dva fenomény podívali ze 

sociologického pohledu, zjistili bychom, ţe jsou silně propojeny. Protoţe stárnutí jedince 

(jako jedinečná zkušenost) je ovlivněno sociálním pojetí stáří, kolektvním vnímáním 

stárnutí jako určité specifické ţivotní fáze, ke které se pojí určitá sdílená očekávání 

a  předpoklady – stáří je sociálním, kulturně proměnlivým fenoménem. 

2.1 Klasifikace stáří 

Vzhledem k  výše uvedenému faktu nelze stáří zcela jednoznačně vymezit, ani klasifikovat 

či popsat. Valenta a kol. (2000), ve své publikaci uvádí jako nejběţnější a  nejpraktičtější 

měřítko kalendářní (chronologický) věk. Jeho stanovení má své výhody i  nevýhody. 

Nevýhodou je jistá nespolehlivost při zařazení člověka do dané kategorie (můţe mu být 

přisouzena role starého člověka, ale ta vůbec neodpovídá skutečné kondici), a  naopak 

výhodou je snadná identifikace a  operacionalizace. Za počátek chronologicky pojatého 

stáří je obecně povaţován věk asi 65 let (avšak tato hranice můţe být z  důvodu 

společenského rozvoje posunuta), o  vlastním stáří hovoříme kolem 75 let. Takto 

stanovený počátek stáří souvisí s  vytýčením některých normativně stanovených kategorií, 

např. důchodového věku. 

Chronologický věk slouţí jako orientační kritérium při členění a  popisu vývojových etap 

stáří. V  odborné literatuře se při časovém členění stáří uplatňuje různá periodizace. Např. 

Neugarten (In: Kalvach, Z. 2004 s. 47) uvádí tuto klasifikaci: 
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65 – 74 let – mladší senioři (dominuje problematika penzionování, přebytku volného času, 

náhradních aktivit a  seberealizace); 

75 – 84 let – starší senioři (dominuje problematika adaptace na sniţování funkční 

zdatnosti, tolerance zátěţe, specifického stonání, osamělosti); 

85 let a  více – velmi staří senioři (dominuje problematika soběstačnosti 

a  zabezpečenosti).  

Další věková kategorizace nabízí členění na mladší stáří (65 – 75 let) a  pokročilé stáří (75 

let a více). Avšak někdy se za pokročilé stáří povaţuje věk aţ od 80. roku ţivota. 

Burnsidova varianta (In: Stuart – Hamilton, 1999) navrhuje tuto kategorizaci: mladé stáří 

(60 – 69 let), zralé stáří (70 – 79 let), pokročilé stáří (80 – 89 let) a  velmi pokročilé stáří 

(90 – 100 +).  

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí následující kategorizaci: 

60 – 74 rané stáří 

75 – 89 vlastní stáří 

90 + dlouhověkost 

Oproti tomu Americká geriatrická společnost (2010) dělí stáří na: 

65 – 74 mladší stáří  

75 – 84 stáří 

85 – 94 velmi staří jedinci 

95 + dlouhověkost 

Salivarová (2014) označuje dlouhověkostí pokročilý věk, obvykle nad 90 let. V  odborné 

literatuře nověji nalezneme označení třetí věk, coţ znamená nezávislý ţivot ve stáří, oproti 

tomu čtvrtým věkem bývá označováno období, kdy je jedinec odkázán na druhé 

(Mühlpachr, 2004), tj. při zajišťování svých osobních potřeb.  

Chronologický věk je tedy jedním z  moţných způsobů, jak stáří klasifikovat. Dalším 

takovým je míra společenského ţivota, jímţ osoba ţije. V  této souvislosti uvádí Stuart – 

Hamilton (1999), ţe se sociální věk vztahuje ke společenskému očekávání chování 
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adekvátního ke kalendářnímu věku. Ve společnosti převládá očekávání, ţe ti, jeţ překročili 

šedesátku, se budou chovat v  zásadě klidně a  usedle, a  proto také není překvapivé, ţe se 

za znak počátku stáří povaţuje ukončení pracovního poměru a  odchod do důchodu. Jedná 

se o  silný společenský tlak na sociální chování seniorů, přejímání určitých rolí či ţivotního 

stylu, s  důsledkem moţné sociální izolace. 

2.2 Stáří a  potřeby 

Stejně jako mladý člověk, má i  člověk seniorského věku své potřeby, které je třeba 

naplňovat. Objevují se zde ovšem obtíţe spojené s  vyšším věkem, sníţenou mobilitou, 

nedostatečnou informovaností, apod. Nakonečný (2000) v  této souvisloti uvádí, ţe potřeby 

se projevují jako objektivně či subjektivně pociťované nedostatky na úrovni fyzické 

i sociální existence jedince. Tedy za účelem spokojeného ţivota je třeba své potřeby 

naplňovat. 

Na problematiku potřeb lze nahlíţet z  několika psychologických teorií. Nejznámější je 

pravděpodobně Motivační teorie Abrahama Harolda Maslowa (1968). Maslow se ve své 

teorii opírá o originální teorii lidské motivace. Podle ní se člověk neustále snaţí 

uspokojovat své motivační pohnutky. Pakliţe je jedna potřeba naplněna, nahradí ji jinou. 

Důleţité ovšem je, ţe pořadí motivů a  pohnutek není náhodné. Lidské potřeby jsou 

uspořádány hiearchicky a  jejich místo je definováno mírou naléhavosti. Tyto potřeby 

Maslow rozdělil do pěti skupin: 

1) Fyziologické potřeby 

2) Potřeba bezpečí, jistoty 

3) Potřeba lásky, přijetí, sounáleţitosti 

4) Potřeba uznání, úcty 

5) Potřeba seberealizace 

Tento systém bývá často zobrazován jako pyramida potřeb (viz obrázek č .1 ). 
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Obrázek 1- Teorie potřeb dle Manfred Max Neff – zdroj: Vysekalová (s.35) 

 

Další teorií, která nahlíţí na lidské potřeby, je Alderferova (1972)
 
teorie motivačních 

potřeb (někdy téţ teorie tří motivačních faktorů ERG). Clayton Paul Alderfer zveřejnil 

svoji teorii jako rozšíření Maslowovy pyramidy potřeb. Jeho pyramidu uspořádal od 

konkrétních potřeb po abstraktní do tří základních stupňů: 

1) Existenční (Existence) 

2) Vztahové (Relatedness) 

3) Růstové (Growth) 

Porovnání těchto dvou teorií můţeme vidět na obrázku č .2  
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Obrázek 2- Porovnání Hiearchie potřeb podle Maslowa a  Alderfera – zdroj: Brooks (s. 50) 

 

Na rozdíl od těchto dvou teorií Manfred Max – Neef (2012) ve své teorii potřeb tvrdí, ţe 

lidské potřeby nejsou nijak hierarchizovány, ale jsou v  procesu svého uspokojování 

charakterizovány vzájemnou komplementaritou a  kompromisy. Max – Neef jako základní 

lidské potřeby klasifikuje bytí (subsistence), ochranu, city/lásku (affection), porozumění, 

participaci, rekreaci, kreaci/tvoření a  svobodu.      

Tato teorie bývá uspořádána do tabulky (viz Tabulka č .1 )  
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Tabulka 1 - Teorie potřeb dle Manfred Max Neff – zdroj: Nešporová (2008, s. 85) 

 

 

 



13 

 

Z   těchto teoríí můţeme vyvozovat, ţe potřeby lidí jsou různé a  je moţno je různě 

rozdělovat. Faktem ovšem zůstává, ţe ať tyto potřeby rozdělíme jakýmkoliv způsobem, 

zásadní je snaţit se je naplňovat. A  právě v  případě osob seniorského věku se objevují 

úskalí, kvůli kterým se jim tyto potřeby naplňovat nedaří. Dále vyvstává otázka, zdali 

člověk seniorského věku má stejné potřeby, jaké měl v  předchozích ţivotních etapách 

a  jakým způsobem je naplňuje.  

Dle Kubalčíkové (2015) se ve společnosti stále ještě vyskytuje určitý stereotypní vzorec 

percepce potřeb starých lidí. Často se domníváme, ţe stáří s  sebou přináší nějaké 

„speciální potřeby“, které se u  ostatních příslušníků populace nevyskytují, nebo naopak 

máme tendenci redukovat potřeby starých lidí na úroveň základního fyziologického 

a  materiálního zajištění. Objektivně vzato, je struktura potřeb starých lidí stejná jako 

u  všech ostatních příslušníků společnosti a  stejně tak jsou potřeby neoddělitelné 

a  vzájemně propojené do jednoho celku. Vágnerová
 
(2000) uvádí např. pokles stimulace, 

sníţení potřeby učení, změnu v charakteru sociálního kontaktu, zvyšování potřeby jistoty 

a  bezpečí, růst deficitu u potřeby seberealizace spojený s  odchodem do penze, posilování 

potřeby otevřené budoucnosti a  naděje. 

Na základě výše uvedeného je třeba si uvědomit, ţe cíle jednání i  prostředky 

k  uspokojování potřeb v  Maslowově terminologii mohou s  vyšším věkem mutovat. Na 

proces stárnutí  přitom nahlíţíme jako na proces, který v  čase koinciduje se změnami 

funkčního a  zdravotního stavu, změnami v  rodinných a  partnerských vztazích apod., coţ 

můţe ovlivnit dostupné formy uspokojování potřeb. To, jak jsou potřeby uspokojovány 

ovšem závisí také na změnách v ţivotním prostředí a  dostupných sluţbách. Tudíţ 

v  důsledku těchto předpokladů se otázka potřeb a  moţnosti jejich uspokojování ve vyšším 

věku stává velice komplexní. Pichaud a  Thareauová
 
(1998, paraf. Kubalčíkovou 2015) 

uvádějí konkrétní příklady změn potřeb ve stáří: 

 • Zaprvé dříve dostatečně saturované potřeby mohou být ve stáří pociťovány jako deficitní 

(např. bezpečí), zatímco u  jiných se můţe projevit nadbytek (př. volný čas). 

 • Zadruhé dochází k  akcentaci jiného rozměru dané potřeby (př. seberealizace je více 

spojena s  koníčky). 
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 • Zatřetí propojení určitých typů potřeb zesiluje (např. bezpečí je více spojováno 

s  fyzickou pohodou), u  jiných naopak můţe oslabovat (ekonomické zajištění není spojeno 

se seberealizací v  zaměstnání) nebo zajištění jedné z  potřeb neguje potřebu jinou 

(přestěhování do domu s  pečovatelskou sluţbou můţe zvýšit pocit bezpečí, ale můţe 

narušit sociální vazby). 

Johnson, Hickman Morris
 
(2001) uvádí, ţe například potřeba bezpečí je silná zejména 

v  období dětství a  bývá aktivována především v  situacích bezprostředního ohroţení. 

Ovšem je moţné ji charakterizovat také jako určitou touhu po stabilitě, kterou můţeme 

sledovat v  průběhu celého ţivota. 

„Vedle osamělosti jsou jako velký problém stáří identifikovány obavy: obava z  pádu, 

z  útoku, z  neschopnosti přizpůsobit se a  obava, aby se člověk nestal zátěţí pro rodinu 

a  přátele. Potřeba bezpečí a  absence ohroţení ve stáří tak nabírá novou váhu a  lze ji 

hodnotit jako jednu z  nejvýznamnějších potřeb ve stáří. Můţe se vracet potřeba rutiny, 

jistoty alespoň v  částečném řádu a  pořádku, hlouběji se akcentující preference pro známé 

neţ pro neznámé, pro obvyklé neţ pro neobvyklé, coţ je někdy mylně zaměňováno za 

konzervativizmus či rigiditu“ (Nešporová, Svobodová, Vidovicova, 2008, s.28) 

Hazan (1994) uvádí příklad z  britských výzkumů, kde respondenti odmítali rezidenční 

sluţby s  odůvodněním, ţe si tam nebudou moci sami uvařit šálek čaje, čímţ vyjadřovali 

obavy z  (potencionální) ztráty kontroly nad svým ţivotem. 

Z  výše uvedených příkladů vyplývá, ţe naplňování potřeb je nejen fyziologickou nutností, 

ale i  zcela legitimním psychologickým a  sociálním poţadavkem. 

I přes existenci všech různých teorií potřeb a jejich naplňování se zdá, ţe neexistuje zcela 

bezkonfliktní a  univerzálně platný seznam potřeb. A o potřebách nelze uvaţovat ani jako o 

základech pro vysvětlení chování. Potřeby lidí se liší a  záleţí na kaţdém jedinci, jakou 

strategii pro uspokojení potřeby si zvolí. Budeme-li vycházet z vysoké heterogenity 

seniorské populace, bude tento závěr pouze intuitivní. 

2.3 Kvalita ţivota seniorů 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitu ţivota jedince jako „individuální 

vnímání vlastní pozice v  kontextu kultury, v  níţ ţije a  ve vztahu k  vlastním cílům, 
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Tabulka 2- Teorie čtyř kvalit ţivota – zdroj: Veenhoven (2006, s. 76) 

očekáváním, ţivotním standardům a  zájmům“. Jedná se o  širokou škálu hodnocení vlastní 

fyzické kondice a  stupně nezávislosti, psychického stavu, proţívání vztahů s  lidmi, 

blízkými i  s  těmi v  širším okolí, stejně jako hodnocení trávení volného času. Kvalita 

ţivota jedince se podle Křivohlavého (2011) dotýká pochopení lidské existence, smyslu 

ţivota a  samotného bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a  sebepochopení.  

Na pojem kvalita ţivota nelze nahlíţet jen subjektivním (individuálním) pohledem, ale je 

třeba přistupovat k  němu i  z  hlediska interdisciplinárního a  moţnosti objektivního 

(exaktního) posuzování. Kromě lékařského přístupu můţeme k  této problematice 

přistupovat i  z  hlediska sociálního, psychologického či andragogického. Takovou širší 

interdisciplinární optiku vytvořil Veenhoven
 
(2006). Jedná se o  teorii čtyř kvalit ţivota. 

Vnější a  vnitřní aspekty kategorizace konceptu kvality ţivota jsou znázorněny 

v  následující tabulce č. 2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  tabulky jasně vyplývá aktuálnost této problematiky, spolu s  promítnutím filozofických 

otázek smyslu ţivota tak, jak jej vnímá jedinec, ale i  jeho okolí: 

 1. kvadrant zahrnuje ekologické, sociální, ekonomické a  kulturní podmínky 

 2. kvadrant představuje fyzické a  duševní zdraví, znalosti a  schopnosti 

 3. kvadrant zahrnuje vnější uţitečnost člověka pro jeho blízké okolí, pro společnost 
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a  lidstvo a  jeho vnitřní cenu v  termínech morálního vývoje a  morální dokonalosti 

 4. kvadrant představuje pojetí kvality ţivota, které je široce aplikováno ve vědách 

o  člověku, v  medicíně a  vytváří vlastní metodologické postupy, zahrnuje hodnocení 

spokojenosti s  jednotlivými ţivotními oblastmi, hodnocení převaţující nálady 

a  celkové spokojenosti se ţivotem 

Další způsob, jak nahlíţet na hodnocení kvality ţivota je dle Felce a  Perryho
 
(obr. 3 ). 

Obrázek 3 - Kvalita ţivota dle Felcy a  Perryho – zdroj: Replay (2002, s. 43) 

 

 

V  jejich modelu jsou subjektivní stránky kaţdého jedince odrazem jednotlivých sloţek 

zkoumaných faktorů, zatímco na ně (subjektivní stránky) působí vnější vlivy. Dále uvádí, 

ţe kvalitu ţivota určuje soubor základních oblastí ţivota. A  to konkrétně: fyzické blaho, 

materiální blaho, sociální blaho, rozvoj a  aktivita a  emocionální blaho. 

Oproti tomuto modelu vystupují autoři Dissart a  Deller
 
(2000), kteří tvrdí, ţe oblastí 

kvality ţivota je nekonečně mnoho. Jako klíčové však uvádí: osobnost, sociální 

podpora/zabezpečení, spokojenost s  určitými oblastmi běţného ţivota, vlastní schopnosti, 
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enviromentální a  ekonomické faktory, zdraví a  nepříznivé a  stresující události nebo 

vlivy. 

Za hlavní pilíř kvalitního ţivota se u osob vyššího věku povaţuje zdraví. Jakékoliv 

onemocnění tuto kvalitu sniţuje či jinak ovlivňuje. Člověk začíná o kvalitě smyslu svého 

ţivota intezivněji uvaţovat většinou, kdyţ se jeho ţivotní situace začíná výrazně měnit. Jak 

uvádí Veteška, Salivarová
 
(2014) jedním z  těchto momentů můţe být i  změna způsobená 

přechodem seniora do některého z  typu rezidenčních zařízení. V  této souvislosti Veteška
 

(2016) uvádí, ţe u  seniora dochází k  zásadním změnám, týkajícím se jeho sociální pozice, 

statusu, coţ bývá doprovázeno změnou hodnotové orientace. Jeho stávající pozice přestává 

být aktuální a  ta nová není ještě úplně vyprofilována. Jedinec rekapituluje svůj dosavadní 

ţivot, své profesní zkušenosti.  Také přemýšlí o  svých plánech, potřebách, zájmech 

a  aktivitách, zkrátka o své další náplni ţivota. V tomto období by měli odborníci 

z pomáhajících profesí (zejména sociální pracovníci a  terapeuti) intenzivně pomáhat 

překlenout časový horizont vstupu do institucionálního prostředí. Taktéţ je důleţité 

působit pozitivně na duševní a  emocionální rozvoj seniorů. 

Pro přiblíţení problematiky se můţeme v  tabulce č. 3  podívat na přehled změn 

způsobených odchodem do důchodu.
.
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Tabulka 3 - přehled změn způsobených odchodem do důchodu – zdroj: Křivohlavý (2011, s . 23-24) 

 

Dále je nezbytné ve starším či dlouhověkém člověku vzbudit zájem o  jeho aktuální ţivot, 

aby se zájmem přistupoval k  aktivitám, které jsou mu nabízeny a  rád se jich účastnil. Dále 

je ţádoucí splnit stanovené normativy dané povinostmi a  ve starém člověku naopak 

neprohloubit jeho pesimistické či úzkostné stavy.
 

Z  výše uvedeného vyplývá, ţe pro spokojený a  kvalitní ţivot je třeba osoby seniorského 

věku aktivizovat a  podněcovat k  činnosti. Existuje mnoho moţností, jak seniory 

aktivizovat, mezi ně patří např. univerzity třetího věku (U3V), kluby aktivního stáří, 

terapie, kurzy, kluby důchodců apod. 

 

  



19 

 

3 Aktivizace seniorů 

„Ţivotní styl, ţivotní pole a  osobnost člověka jsou v  dynamické rovnováze. Změna v  jedné 

oblasti vytváří tlak i  na změny ve zbývajících oblastech. Ukončení pracovní aktivity 

a  odchod do důchodu tak zasáhne do neformálních sociálních jevů a  procesů. Sociální 

pole seniora se náhle výrazně promění, všechny jeho prvky, které vyplývaly z  profesní 

pozice a  z  pracovní aktivity, náhle v  sociálním poli nejsou. Tento fakt můţe seniorovi 

přinést ulehčení, ale také sociální frustraci, pocit izolovanosti, marginalizace 

a  zbytečnosti“ (Sak, P., Kolesárová, K. 2012, s. 99 - 100). Z  tohoto tvrzení můţeme 

vyvozovat, ţe aktivizace seniorů by měla být nedílnou součástí péče, jejímţ cílem je 

pomáhat starým lidem ţít plnohodnotný ţivot podle jejich maximálních moţností. 

Aktivita člověka je velmi významná pro kvalitu ţivota. Jak uvádí Kozáková a  Müller 

(2006), lidská aktivita je fenomén, který je široce pouţitelný a  mnohovýznamový. Pojem 

aktivizace se rozšířil s  novým zákonem č. 108/2006 Sb., o  sociálních sluţbách, který 

přesně nedefinuje aktivizační činnosti. Tento zákon definuje pouze sociálně aktivizační 

sluţby, které jsou poskytované osobám v  důchodovém věku nebo také osobám se 

zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením 

Klimeš (2005) popisuje aktivizaci jako metodu, která má za cíl naplnit fyzické, psychické 

a  společenské potřeby člověka. Cílem aktivizace by měla být pomoc starým lidem ţít 

plnohodnotně ţivot. Aktivizace má za úkol naplnit volný čas a  aktivita se pak stává 

faktorem, který má zlepšit soběstačnost a  posílit fyzickou a  psychickou kondici seniora. 

Vostrowská (1998) uvádí, ţe by aktivizace měla vycházet především z  důkladné ţivotní 

znalosti seniora. Tedy jaké zájmy má, jaké bylo jeho profesionální zaměření, z  jaké rodiny 

pochází, jaký je jeho zdravotní stav apod. Pro všechny aktivizační postupy by mělo platit, 

ţe aktivita nemůţe být stanovena podle našeho názoru, nápadu nebo plánu, ale měla by 

respektovat především seniora a  jeho minulost. 

Hartl a  Hartlová (2000) definují aktivizaci jako „šířeji nespecifické označení úrovně 

aktivity, činnosti, vybuzenosti, zaloţené na smyslové, ţlázové, hormonální a  svalové 

připravenosti k  činnosti“. Zprostředkovatelem se stává poskytovatel sluţby, který musí 
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respektovat svobodnou vůli seniora a  podat mu pomocnou ruku za zkvalitnění jeho 

dalšího ţivota.  

„Aktivizace je specifický způsob intervence do ţivota člověka s  cílem rozvoje i  udrţení 

jeho schopností a  dovedností v  rámci jeho stávajících moţností. Cílem aktivizace je 

pomáhat klientům ţít podle svých maximálních moţností bez ohledu na stupeň funkčnosti. 

Cestou k  dosaţení cílů je vytváření individuálních a  skupinových aktivizačních 

programů.“ (Rheinwaldová,1999, s.26). 

Kozáková a  Müller (2006) uvádí, ţe aktivizace je proces, jehoţ výsledkem se má stát 

aktivita seniora, která je povaţována jako jeden z  nástrojů, který pomáhá zvýšit kvalitu 

jejich ţivota. Aktivizace má přispívat k  udrţení tělesné výkonnosti, má podporovat 

duševní výkonnost, napomáhat smysluplnému zapojení do společnosti a  přinášet kladné 

subjektivní proţitky. 

Dle Mühlpachra (2004) i  starší lidé potřebují rozvíjet a  uspokojovat potřeby fyziologické, 

psychické i  sociální. „Psychologická teorie aktivního stárnutí předpokládá, ţe ve stáří jsou 

v  podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku – především potřeba být nadále 

aktivní a  mít pocit uţitečnosti.“ (Mühlpachr, 2004, s. 138). 

Rheinwaldová, E . (1999) tvrdí, ţe důleţitým doplňkem péče o  seniory je kvalitní 

program, který můţe působit terapeuticky a  zároveň je přínosný pro duševní a  fyzický 

stav. Poskytuje lidem potřebnou fyzickou aktivitu, adekvátní mentální stimulaci 

a  příleţitost pro společenský ţivot, seznamování a vzájemné sbliţování.  

Tento program dělí na několik kategorií: 

Kategorie programů podle Rheinwaldové, E . (1999): 

 rukodělné práce, tvořivé činnosti  

 společenské programy, diskuse, hry, hudba, tanec 

 cvičení, sporty, sportovní hry, činnosti venku v přírodě 

 náboţenské programy 

 vzdělávací činnost 
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Vágnerová (2007) uvádí, ţe takové aktivity, které by seniora naplňovaly a  bavily, je někdy 

obtíţné nalézt. Ubývá totiţ tělesných sil, senior je více unavený a  má sklon k  pohodlnosti. 

3.1 Moţnosti aktivizace seniorů 

V  oblasti aktivizace seniorů existuje několik metod a  moţností, kterými lze navést seniora 

k  činnosti/aktivitě, která ho bude bavit a  zároveň bude působit terapeuticky na jeho 

duševní i fyzický stav. Při výběru metody je třeba dobře znát osobu, které program 

nabízíme. Je zřejmé, ţe co bude bavit jednoho seniora, druhého nemusí ani v  nejmenším 

zajímat. Je tedy třeba seniora s  moţnostmi programu nejprve seznámit, představit mu 

jednotlivé metody a  namotivovat ho k činnosti. 

Programy pro seniory zaměřené na vzdělávání 

 Univerzita třetího věku (U3V) 

Univerzita třetího věku je zájmovým, neprofesním studiem občanů na vysokoškolské 

úrovni. Je  určena především občanům v  seniorském věku (obecně jde o  osoby starší 55 

let). Výjimku tvoří občané v  invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez 

ohledu na věkovou hranici. 

U3V  je součástí systému celoţivotního vzdělávání. Její účastníci  mají status posluchačů 

univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o  vysokých školách 

v  platném znění. Asociace U3V u nás vznikla v roce 1993.  

Přestoţe se Univerzity třetího věku konají na vysokých školách (resp. jejich pořadateli jsou 

v rámci celoţivotního vzdělávání příslušné fakulty jednotlivých vysokých škol), 

nenahrazují vysokoškolské vzdělání. (Haškovcová, H. 1990) 

 Kluby aktivního stáří 

Kluby aktivního stáří nabízejí mnoţství kulturních akcí a vytvářejí tak platformu pro 

vzájemné seznamování a  setkávání. Proto se na rozdíl od výše zmíněných forem vyznačují 

neformálními vztahy, uspokojováním potřeby vzájemného kontaktu a rozvojem osobních 

zájmů. 

 Univerzity volného času 
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Univerzita volného času je netradiční formou zájmového celoţivotního vzdělávání pro 

širokou veřejnost. Je určena zejména pro ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, 

jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i  odlišným názorům. Smyslem 

Univerzity volného času je přiblíţit celoţivotní učení co nejširšímu počtu zájemců. 

Neplatí zde ţádná omezení: 

- připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím 

- předchozí vzdělávání není podmínkou 

Cílem studia na Univerzitě volného času je zájem o  obor, načerpání nových vědomostí 

a  dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech „do školních lavic“. 

 Kluby důchodců 

Nejčastější formou společenského ţivota seniorů jsou kluby. Lidé se v  nich seskupují 

dobrovolně na základě společného zájmu, je zde tedy moţnost mezilidských kontaktů a 

kluby mají nejrůznější zaměření. Členové klubů se scházejí na zájmových akcích, 

uspořádávají přednášky ze všech oblastí, hudební pořady nebo vystoupení dětí 

z  mateřských školek. Kluby důchodců nabízejí i  další zajímavé programy, např. výuku 

jazyků, práce s  počítačem, taneční kurzy, besedy s  odborníky na zajímavá témata třeba 

týkající se prevence onemocnění a  podpory zdraví ve vyšším věku (Petříková, A. 1999). 

Aktivní stárnutí také znamená nabízet lepší podporu starším lidem, kteří ji potřebují, aby 

zdravotní neduhy automaticky nevedly k  vyloučení a  nadměrné závislosti na pomoci 

druhých, s  cíem zajistit důstojný ţivot (Příspěvek EU k  aktivnímu stárnutí 

a  mezigenerační solidaritě. Lucemburk: EU, 2012). Holczerová a  Dvořáčková (2013) 

uvádí, ţe být aktivní znamená být otevřený novým věcem a  nebát se jít jim vstříc. Dále to 

také znamená smysluplně vyuţívat svůj volný čas, dbát o  své zdraví a  udrţovat bystrou 

mysl. 

Z  výše uvedeného vyplývá, ţe pokud chceme docílit spokojenosti u  seniorů, je třeba jim 

nabízet dostatek aktivit k  vyuţití volného času. 
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3.2 Vybrané metody práce se seniory 

Aktivizační programy pro seniory v  pobytových zařízeních by měly být ve znamení 

celkového procesu plánování sociálních sluţeb. Měly by umoţnit kaţdému člověku mít 

příleţitost ţít způsobem, který mu nejvíce vyhovuje, a  pokračovat v  tom, co je pro něj 

důleţité. Takový program je třeba provádět rozumně a  uváţlivě. Bylo by vhodné, aby si 

pracovníci v  jednotlivých typech sociálních zařízení uvědomovali hodnotu a  význam 

aktivizačních programů, znali potřeby a  přání jednotlivých klientů a  respektovali je. Měli 

by být vyškoleni a  seznámeni s  technikami aktivizace (Zgola, J. M ., 2003). Dále Zgola 

(2003, s. 150) uvádí toto: „Aby byla činnost smysluplná, musí splňovat určitá kritéria. 

Kaţdá prováděná činnost musí být příjemná, dělána dobrovolně a  má mít jasný účel. Dále 

by měla být společensky přijatelná a  neměla by vést k neúspěchu.“ 

Ergoterapie 

Je samostatná disciplína, vyuţívající specifické diagnostické a  léčebné postupy, 

eventuálně činnosti při rehabilitaci jedinců kaţdého věku, s  různým typem postiţení, kteří 

jsou dočasně či trvale fyzicky, pychicky, smyslově nebo mentálně postiţeni (Holczerová, 

V., Dvořáčková D. 2013). Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální soběstačnosti 

a  nezávislosti klientů v  domácím, pracovním a  sociálním prostředí, a  tím zvýšit kvality 

jejich ţivota (Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., a  kol. 2004). 

Hlavním terapeutickým prostředkem v  ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání, 

které pomáhá k  obnově postiţených funkcí. Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, 

kulturní a  ekonomické potřeby osoby, její aktuální finanční stav, věk, pohlaví a  také 

podmínky prostředí, ve kterém se nachází. Výběr činností, které se vyuţívají jako 

terapeutický prostředek, musí odráţet tyto skutečnosti a  musí se vztahovat k  sociálním 

rolím, které osoba zastává nebo se od ní očekávají (Ergoterapie, 2008). 

Arteterapie 

Arteterapie vyuţívá výtvarné umění jako prostředek k  osobnímu vyjádření v  rámci 

komunikace, spíše neţ aby se snaţila o  esteticky uspokojivé výsledné produkty, 

posuzované vnějšími měřítky (Liebmann, M. 2005). Arteterapii lze aplikovat formou 

individuální terapie, skupinové terapie (sem řadíme i  rodinnou arteterapii v  partnerském 
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vztahu, jeţ však můţe někdo chápat i  jako samostatné formy) (Šicková-Fabrici, J. 2002). 

Dále uvádí Šicková-Fabrici (2002), ţe u  seniorů je aplikována arteterapie při cvičení 

krátkodobé paměti, pro posílení vědomí vlastní hodnoty, jako pomůcka rehabilitace jemné 

motoriky. Arteterapie pomáhá seniorům v  přizpůsobení se nové ţivotní situaci, poklesu 

fyzických sil, ztrátě zdraví, specifikům důchodového věku a  s  ním spojeným změnám 

v  sciální i  ekonomické oblasti. Hlavní strategie arteterapie se seniory jsou v  práci 

s  klientem v  jeho momentálním aktuálním problému, práce s  technikami, které 

odpovídají věku klienta, a  hlavně posílení smyslu pro důstojnost. Arteterapie se seniory se 

snaţí aktivizovat zbytky jejich vitality, flexibility, stimulovat jejich kreativitu. 

Muzikoterapie 

Muzikoterapie je terapeutický přístup z  oblasti tzv. expresivních terapií (Kantor, J., 

Lipský, M., Weber, J. a  kol. 2009). Muzikoterapie (terapie hudbou) je forma zvukové 

terapie, která vyuţívá přitaţlivosti rytmického zvuku ke komunikaci, relaxaci, podpoře 

hojení a  navození pocitu pohody. Terapie hudbou můţe mít formu poslechu hudby, tvorby 

hudby, zpěvu, pohybu na hudbu, hudebního a  imaginárního cvičení. Terapie hudbou se 

provozuje v  různých zařízeních (všeobecné nemocnice, psychiatrické kliniky, rehabilitační 

zařízení, centra duševního zdraví, centra pro seniory, domovy důchodců, hospice, domy 

„na půl cesty“, zařízení pro narkomany) (Holczerová, D., Dvořáčková, D. 2013). Linka 

(1997) uvádí, ţe muzikoterapie poskytuje vítané rozptýlení a  ušlechtilou výplň času, čímţ 

odvádí pozornost od stávajících obtíţí a  dává smysl ţivotu. Muzikoterapii můţeme dělit 

(dle počtu klientů) na muzikoterapii individuální, párovou a  skupinovou (Beníčková, M. 

2011).  

Trénovaní paměti 

Posilování paměti lze realizovat mnoha různými způsoby, a  to jak v  běţném 

kaţdodenním kontaktu, tak prostřednictvím řízených aktivit. V  rámci péče o  vlastní osobu 

jsou uţivatelé stimulováni k  zapamatování si konkrétních úkonů – ranní hygiena, ustlání 

lůţka, vaření kávy, přesun na oběd do jídelny. Při běţné komunikaci je posilována časová 

orientace – datum, den v  týdnu, roční období atd. (Holczerová, V., Dvořáčková, D. 2013). 

Slovo paměť je dle Parlette (2003) příliš obecným termínem, a  proto je vhodnější mluvit 
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o  jejích druzích. Z  časového hlediska má paměť tři stadia: paměť okamţitá (téţ nazývaná 

bezprostřední nebo senzorická), krátkodobá a  dlouhodobá. 

Dramaterapie 

Dramaterapie vyuţívá dramatických postupů k  vyjáření sebe samého, sebepoznání či 

pochopení mezilidských vztahů. Vyuţívá se při řešení sociálních konfliktů a  jejich 

prevence u  dětí se speciálními poruchami chování, při vedení k  pochopení platností 

určitých pravidel, porozumění emocím druhých. Speciální metodu tvoří psychodrama jako 

improvizované, zjednodušené divadlo zaměřené k  psychoterapeutickým účelům nebo 

psychodrama jako dramatické vyjádření klienta, které je usnadňováno hudbou formou 

volných improvizací, popřípadě mimikou a  tancem (Šauberová, M., Špačková, K., 

Nechlebová, E. 2012). Dle Valenty (2007) má dramaterapie se seniory svá specifika, která 

vyplývají z  involučních zákonitostí, jeţ Erikson ve své kategorizaci „osmi věků ţivota“ 

charakterizuje jako zralost dosaţenou „maturitou ega“, v  níţ je integrita ega 

konfrontována s  beznadějí – jen skutečně zralý jedinec se netrápí pocitem nenaplněnosti 

a  promarněnosti ţivota. A  tak hlavním úkolům dramaterapie s  geriatrickými klienty – 

kromě smysluplně vyuţitého času a  snahy o  reedukaci těch psychosociálních funkcí, které 

involuce zasáhla nejvíce – patří také snaha o  posílení integrity ega spojená s  budováním 

pocitu satisfakce či vyovnání se s  pohledem zpět do osobní minulosti. Psychoterapie 

obsahující psychodrama, sociodrama a  dramaterapii můţe být způsobem, kterým lze 

vyřešit neurotické konflikty. Prostřednictvím dramatické hry mohou lidé zprostředkovávat 

své pocity a  přání, které nelze sdělit verbálním způsobem. 

Pohybové aktivity a  taneční terapie 

S  přibývajícím věkem je pohyb ovlivněn sociálním prostředím, ve kterém je usměrňován, 

podporován či tlumen, nebo dokonce nahrazován jinými podněty či náhraţkami (např. 

televize). 

 Pohybové aktivity 

Dle Bursové (2005) má tělesný pohyb nezastupitelný význam ve vývoji jedince. Je nutnou 

potřebou zdravého růstu (ve smyslu celkové uspokojivého ţivotního pocitu člověka – angl. 

Well-being – v  úrovni tělesné, duševní i  společenské) a  prioritním prostředkem 
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preventivního zdraví. Při jeho nedostatku se vţdy objeví nějaká patologie. Pohybová 

aktivita nám ale současně umoţňuje příjené trávení voleného času a  napomáhá formovat 

jedince i  po stránce sociální. Holzcerová a  Dvořáčková (2013) uvádějí, ţe pohybové 

aktivity mají vícenásobný význam. Kromě funkce společenské, motivační a  volnočasové 

mají také funkci rehabilitační a  rekondiční. 

 

 Taneční terapie 

Tanečně pohybová terapie si dle Číţkové (2005) klade za cíl umoţnit člověku jasnější 

vnímání a  orientaci ve vztazích. Jak ve vztahu k  sobě samému, přijetí sebe sama a 

porozumění si, tak v moţnosti činit volby a  jednat v  rámci otevřeného vyjadřování sebe 

sama. Dle Payneové (1999) se v  taneční a  pohybové terapii tanec pojímá jako pohyb, 

avšak nebere se zde ohled na estetickou stránku, nýbrţ je  jeho podstata vysvětlována 

z  hlediska psychologického, sociologického a  historického. Hlavní rozdíl mezi tancem 

jako uměním a  tancem jako pohybem v  terapii spočívá v  jejich základním pojetí. Jako 

ústřední princip taneční a  pohybové terapie se uvádí významné a  silné spojení mezi 

pohybem a  emocemi. Taneční a  pohybová terapie u  seniorů se vyuţívá díky svému 

psychoterapeutickému účinku, který působí na zlepšení emoční, kognitivní, sociální 

i  fyzické integrace člověka. Má význam spíše psychologický a  sociální, neţli estetický. 

Nejde  o  ladnost nebo přesnost pohybu, spíše jde o  vyuţití moţnosti nonverbálně 

komunikovat a  neostýchat se tančit. Taneční terapie se zaměřuje na podporu zdraví, jeho 

rozvoj a na zlepšení stavu lidí s  chronickými chorobami (Mlýnková, J. 2010). 
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4 Reminiscenční terapie 

„Vymezit pojem reminiscenční terapie není jednoduché. Někteří autoři preferují pouţívání 

pojmu reminiscence, jiní hovoří o  reminiscenční terapii anebo tyto pojmy pouţívají více 

méně jako synonyma. Označení reminiscenční terapie však samo o  sobě implikuje onu 

záměrnost, intencionalitu vyuţívání vzpomínek při práci se seniory a  léčebný 

(terapeutický) efekt této aktivity“ (Špatenková, N., Bolomská, B. 2011, s. 21). V  této 

kapitole tedy bude vymezen pojem reminiscence. Dále se v této kapitole budeme věnovat 

vyuţití vzpomínek, různým přístupům k  reminiscenční terapii a  přínosu reminiscenční 

terapie jako takové. 

4.1 Vymezení pojmu reminiscence 

Pojem reminiscence (z  lat. reminiscere – vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit 

v  paměti) je pouţíván jako synonymum českého výrazu vzpomínka či vzpomínání. Ve 

slovníku cizích slov najdeme význam reminiscence jako vzpomínku, ohlas, či úvahu 

vycházející ze vzpomínky (slovnik-cizich-slov.abz, 2017). Nejčastější definicí 

reminiscence, kterou můţeme v  literatuře najít, je definice britského geriatra Roberta 

Woodse a  jeho spolupracovníků. Ti definují reminiscenci jako hlasité nebo tiché (skryté, 

vnitřní) vybavování událostí ze ţivota člověka, které se uskutečňuje buď o  samotě, nebo 

spolu s  jinou osobou či skupinou lidí (Woods, R. 1992). Matoušek (2008) ve Slovníku 

sociální práce definuje reminiscenci jako metodu práce se starými lidmi, při níţ se 

vyvolávají vzpomínky na události, které mají pro daného člověka hodnotu. Preferují se 

přitom vzpomínky pozitivně emočně zabarvené, i  kdyţ se nemusí týkat událostí vítaných. 

Holmerová (2007) na toto téma uvádí, ţe cílem reminiscence je nejen zlepšení stavu 

pacienta, ale zejména posílení jeho lidské důstojnosti, zlepšení komunikace a  ve svých 

důsledcích pomoc a  podpora rodinnému pečovateli. 

Z  výše uvedeného vyplývá, ţe tuto metodu bychom měli nejen doporučit a  vzít na 

vědomí, ale zároveň uţ ji povaţovat za součást dobré praxe kaţdého oddělení, které 

poskytuje péči pacientům s  demencí (jak ve zdravotnictví, tak v  sociálních sluţbách). 

V  Encyklopedii sociální práce (2013) nalezneme pod heslem Reminiscence/reminiscenční 

terapie tuto definici: Základem reminiscence je rozhovor terapeuta (sociálního pracovníka, 

facilitátora) se starším člověkem (nebo se skupinou seniorů) na různá témata dotýkající se 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
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průběhu jeho ţivota (dětství, mládí, školy, práce, zájmů, událostí), jeho dřívějších aktivit a 

získaných zkušeností.  

Reminiscenční kultura se můţe projevit i v  estetice a uspořádání vnitřních prostorů 

(reminiscenční kavárny, pokoje, zátiší, dekorace). Vyuţívání reminiscence přispívá ke 

zlepšení kvality sociálních i  zdravotních sluţeb pro seniory. Jde o  metodu snadno 

dostupnou s  rychlým efektem. Stačí věnovat starým lidem chvíli času, naslouchat jim. 

Sweitzer a  Bruce (2008) popisují reminiscenci jako činnost individuální nebo skupinovou. 

Můţe to být aktivita více či méně strukturovaná, anebo třeba zcela spontánní, 

nestrukturovaná, přičemţ terapeutický aspekt vystupuje někdy víc, a naopak někdy méně 

do popředí. Její vyuţití se doporučuje zvláště u  osob s  demencí. Zde mohou vzpomínky 

ukázat na silné stránky člověka, podpořit sebevědomí seniora, přispět k  rozvíjení vztahu, 

prolomit komunikační bariéry apod. Reminiscence je příkladem psychosociální intervence, 

která cíleně pracuje s  něčím, co důvěrně zná a  dělá kaţdý člověk, a  to většinou 

s  potěšením a  radostí. Je to vzpomínání a  sdílení příběhů, záţitků a  situací, které jsme 

proţili, a  to v  bezpečné a  uvolněné atmosféře, v  prostředí, které podporuje iniciativu, 

kreativitu, humor a  spolupráci. Zvláště důleţitý je tento přístup při vzpomínání s  lidmi 

s  demencí a  jejich neformálními rodinnými pečovateli. Reminiscence pomáhá uţívat 

znalosti o  minulosti člověka k  obohacení jeho přítomnosti (Gibson, F. 1998). 

4.2 Vznik a  vývoj reminiscenční terapie 

Aţ do počátku šedesátých let minulého století převládal při stárnutí a  strategií 

vyrovnávání se stářím spíše negativní názor na roli vzpomínání. Věřilo se, ţe vzpomínat 

„není nic dobrého“, ţe ohlíţení se zpět do minulosti vede pouze k  nezdravé introspekci 

a  odmítání přítomnosti. Vzpomínání a  „ţití v  minulosti“ bylo vnímáno jako negativní 

stránka procesu stárnutí, abnormalita a  často i  známka psychického onemocnění. Tento 

trend se odrazil i  v  systému institucionalizované péče o  staré lidi (Špatenková, N., 

Bolomská, B. 2011). Americký psychiatr a  gerontolog Robert N. Butler (1963) ve své 

publikaci identifikuje příčiny, které by mohly vést k  nazírání vzpomínání jako 

psychologické dysfunkce, a  za moţné zdroje označil následující skutečnosti: 
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- V  dostupné literatuře byl kladen důraz na výskyt vzpomínání především u  starých lidí 

s  mentálním postiţením či u  seniorů ţijících v  institucích. 

- Při definování a  popisu procesu vzpomínání byla zdůrazňována spontánní povaha 

tohoto jevu a  nemoţnost vůlí ovlivnit obsah a  podobu vzpomínek. 

- Vzpomínání údajně zkresluje způsob, jakým je vnímána přítomnost, a  připomíná tudíţ 

spíše bezcílné, roztrţité potulování se myslí. 

Tento negativní pohled na vzpomínání Butler nahradil svou teorií rekapitulace ţivota (life 

review), která se stala milníkem při zrodu samotné reminiscenční terapie a  počátkem 

naproto odlišného pohledu na vzpomínání (Špatenková, N., Bolomská, B. 2011).  

Za další důleţitý okamţik pro rozvoj reminiscenční terapie je moţno povaţovat Projekt 

pro vytvoření reminiscenčních pomůcek (The Reminiscence Aids Project) sponzorovaný 

britským ministerstvem zdravotnictví a  sociální péče v  letech 1978 – 79. Výsledkem 

projektu bylo publikování šestidílné tématické série diapozitivů a  magnetofonových 

záznamů pod názvem Vzpomínka (Recall) v  roce 1981. Jednalo se o  první komerční 

reminiscenční pomůcku, která hrála ve Velké Británii důleţitou roli. Klíčem jejího úspěchu 

se stala jednoduchost pouţití. Stačilo pouze vlastnit magnetofon, diaprojektor a  adekvátní 

prostor pro projekci (postačovala bílá zeď) – a  tyto nutné podmínky splňovala naprostá 

většina institucí (Bornat, J. 1994). Reminiscenční terapie je od té doby ve Velké Británii 

uznávána a  podporována zdravotnickými institucemi, orgány místní správy a  hlavními 

charitativními organizacemi (Špatenková, N., Bolomská, B. 2011).  

Přestoţe začala být reminiscenční terapie ve Velké Británii a  poté i  jinde ve světě 

vyuţívána při práci se seniory jiţ od počátku osmdesátých let, k  nám se dostala s  téměř 

dvacetiletým zpoţděním. Hlavním iniciátorem šíření této metody u  nás se stalo občanské 

sdruţení JOB, a  to prostřednictvím Informačního centra Rašovice (Veselka, J., Filip, M. 

1999). Reminiscence pak byla rozpracována jmenovitě např. v  Geriatrickém centru 

v  Týništi nad Orlicí. Nemalou zásluhu na etablování reminiscenční terapie v  České 

republice mají např. Taťjána Kašlíková a  Karel Kopřiva. V  současné době u  nás 

publikují o  reminiscenci např. Iva Holmerová, Hana Janečková a  Marie Vacková 

(Janečková, H., Vacková, M. 2010). 
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4.3 Vyuţití vzpomínek 

Janečková a Vacková (2010) ve své publikaci uvádí, ţe schopnost aktivně si vybavovat 

vzpomínky patří k tzv. základním vlastnostem lidské psychiky. Při vzpomínání pak 

vstupují staré paměťové stopy do vědomí člověka, který má tím pádem moţnost 

znovuproţívat události svého ţivota, přehodnocovat je a opět je začleňovat do svého 

ţivotního příběhu. Jde o  oţivování minulosti v  představách, při vyprávění příběhů či při 

kreativní činnosti a  o  subjektivní interpretaci minulé zkušenosti své vlastní i  druhých lidí, 

osobních záţitků i  historických událostí. Vzpomínání má tedy v  duševním ţivotě člověka 

své nezastupitelné místo. Má taktéţ důleţitou funkci při vytváření duševní rovnováhy 

v závěrečné ţivotní fázi. 

Jeden z  vůbec prvních pokusů o  definici vzpomínání, který je dnes široce uznáván, avšak 

podává pouze základní charakterizaci vzpomínání, pochází od amerického psychiatra 

a  gerontologa Roberta Butlera: „ Vzpomínání je jednotlivý akt či proces znovuvybavování 

si minulosti.“ (Gibson, F . 1994).  

Robert J . Havighurst a  Richard Glasser rozlišují mezi vzpomínáním vysloveným, při 

kterém člověk vzpomíná nahlas a  své vzpomínky sdílí s  ostatními, a  vzpomínáním 

tichým, které probíhá pouze v  duchu, o  samotě a  bez publika (Havighurst, R. J., Glasser, 

R. 1972). Faith Gibsonová (1994) předkládá podobnou klasifikaci, ve které hovoří 

o  vzpomínání jako o  činnosti, která se odehrává v našem  soukromí, kdy se této činnosti 

jedinec věnuje sám, nebo na veřejnosti, tedy ve společnosti více lidí. Vzpomínky a  jejich 

přehodnocení mohou přispět k  novému zarámování ţivota, ke skutečnému sebepřijetí, 

k  rozvoji osobní identity a  k  udrţení kontaktu se sebou samým i  s  okolním světem aţ do 

samotného konce ţivota. Pokud starý člověk potlačuje své nevyřešené vztahy, konflikty či 

křivdy a  objevují se pocity, ţe čas je příliš krátký na to, aby se pokusil začít jiný ţivot 

a  vyzkoušel jinou cestu k  integritě, můţe se dostavit úzkost, beznaděj aţ zoufalství 

(Janečková, H., Vacková, M. 2010).  

Robert N. Butler jako výsledek svých longitudinálních výzkumů zdravých seniorů v letech 

1955-1966 (Butler, R. 1963) jako první upozornil na zavádějící mýty a  předsudky 

zaměřené proti starým lidem a  přispěl k  rozšíření pojmu ageismus (Butler, R. 1980). 

Během pozorování si všiml, ţe staří lidé procházejí sice náročným, ale spontánním 
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vnitřním procesem, kdy rekapitulují svůj ţivot a  snaţí se porozumět všemu, čím v  ţivotě 

prošli. Důleţitou roli v  této rekapitulaci hrály vzpomínky, nostalgie, vyprávění a  stesk 

(Janečková, H., Vacková, M. 2010). Následně začal Butler vyuţívat v  práci se starými 

lidmi  vzpomínek cíleně a  tuto metodu nazval life review (viz výše) – rekapitulace, 

reflexe, hodnocení ţivota nebo bilancování celého ţivota (Butler, R. 1963). Vţdy jde 

o  strukturovanou aktivitu pomáhající starému člověku, aby si vybavil dávné nevyřešené 

konflikty. To mu můţe pomoci smířit se a  odpustit sobě i  druhým, napravit nejrůznější 

křivdy nebo se prostě od nich oprostit spolu se všemi negativními emocemi. Skrze 

reminiscenci můţe ţivot dostat nový význam i  smysl a  starý člověk se tak můţe připravit 

na smrt tím, ţe zmírní či opustí myšlenky spojené se zlobou, obavami a  úzkostmi (Butler, 

R. 2002, 2007).  

Zásadní funkcí, kterou vzpomínání naplňuje, je jeho přínos k  adaptaci na nespočet změn, 

které stárnutí a  stáří přináší. 

Vzpomínání můţe být nahlíţeno téţ z  hlediska jeho adaptační hodnoty, jeho funkce při 

zvládání náročných ţivotních situací. Někteří autoři (Cohen, 1998) navrhují tři kategorie 

funkcí, které můţe reminiscence plnit: 

 Intrapersonální – vzpomínání napomáhá udrţet vnitřní emoční rovnováhu a  vědomí 

sebe sama, hraje zásadní roli při hledání smyslu ţivota, pocitu identity a  ţivotní 

koherence 

 Interpersonální – vzpomínání se odehrává v  rozhovoru s  druhými, vzpomínky 

poskytují podněty pro přátelskou sociální interakci, např. společenskou konverzaci 

 Poznávací, informační, výukovou – vzpomínky pomáhají při řešení problémů, 

nabízejí dřívější zkušenost, jsou předávány jako informace o  minulé době, o  proţitých 

historických událostech 

Wattová a  Wong (1991) rozlišují vzpomínání na integrativní, instrumentální, transmisivní, 

narativní, uhýbavé a  obsesivní. 

 Integrativní vzpomínání – velmi se podobá Butlerově původní teorii rekapitulace 

ţivota (Butler, R. 1963). Hlavní fukncí tohoto vzpomínání je dosaţení pocitu 

smysluplnosti vlastního ţivota a  smíření se s  vlastní minulostí 
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 Instrumentální vzpomínání – obrací jedince do minulosti, aby na základě získaných 

zkušeností dokázal vyřešit problém, který ho suţuje v  přítomnosti. Vzpomíná na to, 

jaké strategie při řešení obtíţných ţivotních situací ve svém ţivotě pouţíval a  co mu 

pomáhalo se s  nimi vyrovnat 

 Transmisivní vzpomínání – slouţí k  zajištění kulturní kontinuity, kdy jsou 

z  generace na generaci předávány určité hodnoty, normy, vzory a  modely 

 Narativní vzpomínání – vzpomínání, při němţ je minulost reflektována za účelem 

poskytnutí autobiografických informací (datum narození, zaměstnání apod.). Děje se 

tak čistě faktickým způsobem 

 Uhýbavé vzpomínání – na rozdíl od narativního vzpomínání, které dává nahlédnout 

do příjemných minulých událostí, se podobá spíše úniku do denního snění či 

fantazírování.  

 Obsesivní vzpomínání – představuje maladaptivní typ vzpomínání. Vzpomínajícímu 

se nepodařilo plně do svého ţivota integrovat určitou událost a  vyrovnat se s  ní 

Vzpomínání pomáhá starším lidem přizpůsobit se nové ţivotní zkušenosti spojené se 

ztrátou společenské role, pocitem ţivotní prázdnoty, hledáním smyslu své osobní 

existence. Tendence vzpomínat je spojena se snahou porozumět sám sobě (Janečková, H., 

Vacková, M. 2010). Vzpomínání se stává také podmínkou pro pokračování 

psychologického zrání a  kreativního sebevyjádření člověka ve vyšším věku. Z  řady jiţ 

uvedených důvodů je vzpomínání ve vyšším věku intenzivnější. Přispívají k  tomu také 

proměny mozkové tkáně, k  nimţ v  tomto vývojovém stadiu dochází. Mozek dozrává 

k  lepší integraci činnosti levé a  pravé hemisféry (Janečková, H., Vacková, M. 2010). 

Vznikají nové kapacity mozku a  také se vytváří nové vnitřní psychologické klima pro 

přehodnocování ţivotních zkušeností. Tato nová dimenze mozkové aktivity je podmínkou 

lidského rozvoje. Je zaloţena na paměťových stopách, jejich třídění, přeskupování 

a  hodnocení. Vybavování vzpomínek a  následné hodnocení jiţ proţitého ţivota 

představuje pro zdravý duševní ţivot v  pozdním věku základní existenční potřebu (Cohen, 

2007). 
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4.4 Přístupy k  reminiscenční terapii 

Dle Janečkové a Vackové můţeme rozlišit čtyři různé přístupy k  vyuţívání vzpomínek 

v  práci se starými lidmi. Odkazují na jistou analogii, kterou můţeme nalézt jiţ u  Norrise 

(1986), který rozlišil tři funkční úrovně reminiscenčních skupin, a  to:  

 Oddechovou – cílem je aktivizace starých lidí ve volném čase 

 Podpůrnou – cílem je nastolení psychické pohody, obnovení sebeúcty a  posílení 

vlastní identity seniorů 

 Terapeutickou – reminiscence je prostředkem ţivotní rekapitulace, vyrovnávání se 

s  vlastním ţivotem a  blíţící se smrtí 

Kritériem u  Vackové a  Janečkové je způsob práce se vzpomínkami, jelikoţ ten ovlivňuje 

výsledný efekt. 

1) Narativní přístupy 

Narativní přístup pracuje s  vyprávěnými vzpomínkami. Příkladem můţe být 

nestrukturovaná rozprava členů reminiscenční skupiny. Tento přístup převaţuje 

u  u  Andrewa Norrise (1986) či u  Pam Schweitzerové (2008). Hlavním smyslem 

reminiscenčních aktivit je vyplnění volného času seniorů, sociální začlenění, přirozená 

kognitivní stimulace, nastolení psychické pohody, posílení sebeúcty a  poskytnutí 

příleţitosti pro sebevyjádření. Základem jsou volně, spontánně vyjadřované vzpomínky, 

reminiscence probíhá buď mezi dvojicí, nebo ve skupině, můţe jít o  tiché individuální 

vzpomínání nebo o  psané vzpomínky, autobiografie, knihy ţivota, memoáry. Nejčastěji se 

jedná o  vyprávění příběhů ze ţivota (life story) v  uvolněné atmosféře a  bezpečném 

prostředí. Důraz je kladen na příjemné stránky vzpomínání, cílem je pobavit se, nastolit 

příjemnou atmosféru, zapojit všechny přítomné, uvolnit se, být spolu. Do popředí 

vystupuje tzv. prosociální (interpersonální) funkce vzpomínání. Podstatnou stránkou 

narativní metody je absence hodnocení. Během setkání nikdo vyprávěné příběhy nehodnotí 

a  nikdo to také od nikoho neočekává. Naopak snaha hodnotit něčí vzpomínky by mohla 

vést k  ohroţení bezpečí přítomných (Janečková, H., Vacková, M. 2010). 

2) Reflektující přístupy 
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K  těmto přístupům patří především ţivotní rekapitulace (life review) Roberta Butlera (viz 

předchozí kapitola). Reflektující nebo bilanční přístupy pomáhají starým lidem v  získání 

sebeúcty, psychologické rovnováhy a  spokojenosti. Často vedou k  odpuštění a  usmíření 

mezi přáteli a  blízkými členy rodiny. Robert Butler upozorňoval, ţe je ţádoucí, aby 

pomoc starým lidem s  obtíţným ţivotním bilancováním poskytovali pouze terapeuti, kteří 

prošli speciálním školením, tj. psychologové či sociální pracovníci s  psychoterapeutickým 

výcvikem. Spolu s  Lewisem popsal metodiku svého přístupu k  bilancování ţivota (Lewis, 

1974). Charakteristickým rysem je posilování integrativních a  instrumentálních 

vzpomínek. Studie hodnotící efekt popsaného postupu ukazují statisticky významnou 

změnu, tj. sníţení depresivních symptomů u  starých lidí s  různým stupněm kognitivního 

poškození (demence), ţijících v  komunitě nebo v  domovech pro seniory (Janečková, H., 

Vacková, M. 2010). 

3) Expresivní přístupy 

Metodu expresivního vyjádření emocí, otevření minulosti (disclosure) popsal psycholog 

James Pennebaker. Jde o  práci s  těţkými vzpomínkami, o  odkrytí sloţitých témat, která 

člověk nosí dlouho v  sobě, o  odhalení traumat, způsobených dávnými událostmi. Je to 

přirozená lidská reakce, která přináší úlevu a  promítne se i  do zlepšení zdravotního stavu 

(Pennebaker, 1995). Exprese emocí je sociálním adaptačním mechanismem, kdy člověk 

zapojí do své obtíţné situace druhé lidi – někdo naslouchá a  reaguje, ocení jednání, 

vyjádří souhlas, projeví soucit, poskytne radu nebo jinou pomoc, na čas zbaví člověka jeho 

běţných povinností. Kromě těchto zisků můţe akt mluvení o  traumatickém záţitku změnit 

způsob, jakým o  něm člověk uvaţuje, jaké s  ním má spojené pocity, změní se i  náhled na 

sebe sama (Janečková, H., Vacková, M. 2010). 

4) Informační přístupy (biografie) 

Informativní reminiscence podle gerontologa Petera Colemana klade důraz na předávání 

poznatků, zkušeností a  postojů (Coleman, 1974). Jde zejména o  vyuţívání 

autobiografické metody, kdy lidé vyprávějí svůj osobní příběh v  kontextu historických 

událostí, podávají vlastní interpretaci těchto událostí a  přinášejí ponaučení mladší 

generaci. Má důleţitou interpersonální funkci (Cohen, 1998). Podle Colemana plní taková 

reminiscence významnou společenskou roli. Pro ty seniory, kteří ztratili odchodem do 
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důchodu svoji společenskou pozici, je to jedinečná příleţitost, jak ji opět najít a  úspěšně se 

adaptovat na stáří. 

Ukazuje se, ţe z  různých přístupů k  práci s  reminiscencí profitují různé skupiny seniorů. 

Zatímco analytické, reflektující přístupy se silným psychoteraputickým nábojem mají 

prokazatelný  dopad na zlepšení zejména duševního zdraví (sniţují depresi), u  narativních 

přístupů není přímý měřitelný efekt tak zřejmý. Měření efektu reminiscenční terapie je 

velmi sloţité, protoţe samotný pojem reminiscenční terapie není jednoznačně definován, 

vykládán a  přijímán. Je třeba zdůraznit, ţe reminiscence jako aktivita je něco jiného neţ 

reminiscence jako terapie (Janečková, H., Vacková, M. 2010). 

4.5 Reminiscenční pomůcky 

Pomůcky jsou v  reminiscenční terapii pouţívány zejména proto, aby pozitivně 

podněcovaly vzpomínání účastníků. Je důleţité si uvědomit, ţe naše vzpomínky často 

nejenom „vidíme“, ale i  jako bychom i  „slyšeli“ zvuky, které je doprovázejí, a  někdy 

dokonce „ucítíme“ i  jejich vůni. Čím více smyslů můţe být stimulováno uţitím konkrétní 

pomůcky, tím je její pouţití přínosnější (Norris, A. 1997). Při výběru reminiscenčních 

pomůcek si musí reminiscenční terapeut uvědomovat, ţe necitlivá nebo násilná smyslová 

stimulace můţe mít nezřídka i  negativní efekt. Některé reminiscenční pomůcky taktéţ 

mohou mít ve svém důsledku odlišný efekt, neţ bylo původně zamýšleno, a  mohou 

vyvolat nepříjemné vzpomínky, platí to především o  hudbě a  jídle.  

Špatenková a  Bolomská (2010) dělí ve své publikaci reminiscenční pomůcky na vizuální 

a  auditivní. 

 Vizuální pomůcky 

 Fotografie – vhodné fotografie pro reminiscenční terapii musejí být většinou zajímavé jiţ 

samy o  sobě, svým obsahem, ale i  technická stránka je důleţitá. Lidé vyššího věku mají 

často problémy se zrakem, proto je nutné, aby byly fotografie kvalitní a  ostré. Jejich 

hlavní význam spočívá v  tom, ţe evokují atmosféru dávných časů a  mohou podnítit 

zajímavou a  inspirativní diskusi. 

Kresby a  obrázky – není nutné se omezovat pouze na fotografie, kresby a  obrázky 

mohou poslouţit stejně dobře. Terapeut by si ale vţdy měl být vědom toho, ţe ať uţ 
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fotografie, tak kresby a  obrázky jsou pouze a  jenom pomůckou ke stimulaci paměti 

a  facilitaci debaty. Při práci s  většími reminiscenčními skupinami je vhodné přistoupit 

k  pouţití diapozitivů, případně k  promítání obrázku dataprojektorem přímo na stěnu. 

Obrázky je nutné promítat pomalu a  během jednoho setkání jich neukazovat příliš mnoho. 

Články z  novin, časopisů, inzeráty, informace z  knih – staré noviny a  časopisy si 

někteří senioři rádi uchovávají na památku, zejména ubsahují-li nějakou významnou 

informaci (např. oznámení o  sňatku či narození dítěte apod.). 

Promítání filmů – podmanivou atmosféru lze vytvořit i  promítáním filmů za pouţití 

opravdové promítačky a kotoučového filmu. 

 Auditivní pomůcky 

Sluchová paměť často uchovává zvuky velice přesně a  čistě. Obvykle jsou určitý zvuk, 

nápěv či melodie v  paměti uloţeny společně s  obrazem, ke kterému se vázaly, oddělit je 

od sebe by bylo prakticky nemoţné. Vyvstane-li ve vzpomínkách jeden, automaticky se 

objeví i  druhý. Zvuky či hudba mohou být za předpokladu, ţe vzpomínající netrpí váţnější 

poruchou sluchu, nesmírně silným podnětem pro vybavování vzpomínek. 

Nahrávky zvuků – zvuky, kterými byli lidé dříve obklopeni nebo je dobře znali, jsou 

schopny vyvolat určité vzpomínky téměř okamţitě. Zahoukání parní lokomotivy, klapot 

koňských kopyt, školní zvonění a  mnoho dalších zvuků se mohou stát neocenitelnou 

vzpomínkou. 

Nahrávky mluveného slova – např. recitace poezie, čtení beletrie, záznamy divadelních 

her nebo jiných hereckých vystoupení, úryvky projevů politiků, záznamy besed 

s  významnými lidmi (např. umělci, spisovateli, cestovateli) apod. 

Hudební nahrávky – apelují přímo na lidské emoce, proto je jejich vyuţití nesmírně 

účinné. Mohou tvořit pouze pozadí při reminiscenčním setkání a  tím navodit určitou 

atmosféru, nebo být pouţity i  cíleně k  vyvolání vzpomínek. 

Zvuky okolo nás – zřídkakdy je pozornost věnována i  zvukům běţného ţivota, které 

člověka obklopují. Změnou můţe být pouhé naslouchání zvukům přírody, zpěvu ptáků, 

šumění větru, dešti či bouřce. 
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Dále uvádí další moţnosti senzorické stimulace jako jsou dotyky, vůně a  chuť. 

  



38 

 

5 Reminiscenční terapie v  ČR a  zahraničí 

Tato kapitola se bude zabývat porovnáním reminiscenční terapie v  České republice 

a v zahraničí. Bude zde zmíněno i  několik konkrétních zařízeních provozujících 

reminiscenční terapii právě v  České republice. 

5.1 Sociální zařízení provozující reminiscenční terapii 

Reminiscenční terapii v  České republice provozuje jiţ zmíněné Reminiscenční centrum, 

dále stojí za zmínku Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v  Praze a  společnost 

GrandPark, která působí v  Havířově, Hradci Králové a  v  Praze ve Štěrboholích. 

V  mnoha domovech pro seniory se reminiscenční terapii alespoň částečně věnují, mají zde 

například reminiscenční místnost nebo reminiscenční kout. V  některých domovech 

probíhá reminiscenční terapie nárazově, neprobíhá zde tedy celý cyklus reminiscence, jako 

je to v  případě Reminiscenčního centra. Mezi domovy pro seniory provozující právě 

nárazovou reminiscenční terapii můţeme jmenovat Domov pro seniory Donovalská, 

Domov Sue Ryder v  Praze, Centrum Alzheimer, Domov Kolešovice a  další.  

Za zmínku také stojí práce pana Lubomíra Vraje, který na svých stránkách 

(reminiscencesenioru) uvádí podrobnosti o  reminiscenční terapii a  sám pracuje v  domově 

pro seniory s  prvky reminiscenční terapie, dále přednáší o  reminiscenční terapii na 

akreditovaných seminářích pořádaných Caritas VOŠ Olomouc a  Schola Medica. 

5.2 Přehled řešení problematiky v  ČR a  v  zahraničí 

Reminiscenční terapie v  České republice je porovnatelná se situací v  zahraničních 

evropských zemích. Pokud bychom se zaměřili pouze na porovnání reminiscence ve Velké 

Británii, kterou bychom mohli označit za „kolébku“ reminiscence, dosáhli bychom vcelku 

rozdílných výsledků. Reminiscenční terapie je nejvyhlášenější právě v  Londýně, o  coţ se 

zaslouţila Pam Schweitzerová. Její reminiscenční centrum je momentálně sice zavřené, ale 

probíhá mnoho jejích projektů na univerzitě v  Greenwich (University of Greenwich). Pam 

Schweitzerová dále provozuje reminiscenční divadlo se seniory a  zaštituje další projekty. 

Na stránkách www.rememberingtogether.eu nalezneme dva projekty, které jsou pořádány 

pod záštitou právě Pam Schweitzerové. Jedná se o  projekt RTRT (Remembering together: 

Reminiscence trainig), tedy přípravný kurz pro budoucí reminiscenční pracovníky, 

http://www.reminiscencesenioru.cz/
http://www.rememberingtogether.eu/
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uplatňující metodu Pam Schweizerové RYCT (Remembering yesterday, caring today), coţ 

je druhý projekt, který společnost Remebering together pořádá. První projekt evropské 

reminiscenční sítě, který proběhl v  letech 2010 – 2012, měl za následek vznik projektu 

RYCT. Byl zamýšlený jako podpora pro rodiny pečující o  seniora s  demencí, měl jim 

pomoci objevit novou sociální síť, která jim umoţní sdílet zkušenosti, svoji minulost 

a  budoucnost a  podporovat kreativní vyjadřování pečovatelů a  lidí s  demencí 

prostřednictvím umělecké činnosti a  reminiscence. 

V  sekci kontaktů pak nalezneme kontakty na jednotlivá zařízení evropských zemí, které 

mají certifikát provozovat právě tuto metodu reminiscenční terapie (RYCT).  

Jsou to konkrétně:  

 Finsko – Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry 

 Francie – Assicuation Vivre le 3ème Age 

 Německo – Diakonisches Werk Kassel 

 Irsko – Blue Drum – The Arts Specialist Support Agency 

 Nizozemí – Zorggroep Amsterdam Oost 

 Severní Irsko – Reminiscence Network Northern Ireland 

 Polsko – Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

 Slovensko – terapeutika . občianske zdruţenie 

 Španělsko – Alzheimer Catalunya Fundació Privada 

 Česká republika – Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v  Praze 
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6 Sociální sluţby v  ČR 

Sociální sluţby jsou sluţby, které pomáhají řešit nepříznivou a  sloţitou ţivotní situaci 

jedince. Tyto osoby se do nepříznivé situace dostaly z  důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu, špatného ţivotního stylu, nepříznivého prostředí, ohroţení zájmů a  práv spojených 

s  trestnou činností a  z  dalších závaţných důvodů (Králová, J., Ráţová, E. 2008).  

Cílem sociální sluţby je zlepšení kvality ţivota sociálně znevýhodněných, popř. je 

v  maximální moţné míře do společnosti začlenit, či alespoň společnost chránit před riziky, 

jejichţ jsou tito lidé nositeli. Sociální sluţby zohledňují nejen osobu uţivatele, ale také 

jeho rodinu a  skupiny, do nichţ patří, ale i  zájmy širšího společenství (Pikola, P., Říha, 

M. 2010).  

Zásadní změny v  oblasti sociálních sluţeb s  sebou přinesl zákon o  sociálních sluţbách  

č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2007 (Králová, J., Ráţová, E. 2008). Na 

stránkách MPSV najdeme tuto definici: Sociální sluţby zajišťují pomoc při péči o  vlastní 

osobu, mohou zajišťovat stravování, ubytování, ošetřování, pomoc s  chodem domácnosti, 

s  výchovou, poskytování informací, psycho a  socioterapii nebo pomoc při uplatňování 

práv a  zájmů jedince. Sociální sluţby musí zohledňovat osobu uţivatele sociální sluţby, 

jeho rodinu, skupiny, do nichţ uţivatel patří a  společnost. Sociální sluţby jsou 

financovány z  veřejných zdrojů a  díky tomu jsou závislé na politickém rozhodování. 

Sociální sluţby mohou být však poskytovány i  jako sluţby komerčního charakteru. 

V  takovém případě musí být uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a  uţivatelem 

(Matoušek, O. 2011).  

Za sociální sluţbu se povaţuje činnost, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních sluţeb. 

Sociální sluţby mohou poskytovat pouze fyzické či právnické osoby, které získají 

oprávnění k  poskytování sociálních sluţeb, tzn., jsou-li registrováni (Matoušek, O. 2011). 

6.1 Pojetí a  formy poskytování sociálních sluţeb 

Sociální sluţby procházejí od roku 1989 procesem transformace. Změny v  pojetí 

sociálních sluţeb vycházejí především z  důrazu na práva a  povinnosti kaţdého občana 

v  České republice. Sociální péče zajišťována státem se proměnila v  široké spektrum 

nabídky sociálních sluţeb poskytovaných téţ nestátními neziskovými organizacemi, církví, 
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samosprávou krajů a  obcí i  soukromými osobami. V  současném pojetí sociálních suţeb 

v  České republice je kladen důraz na poskytování takových sociálních sluţeb, které dbají 

na dodrţování lidských práv osob při individuálním poskytování sluţeb, respektují 

svobodnou vůli osob a  zajišťují jejich důstojný ţivot a  v  neposlední řadě směřují 

k  sociálnímu začleňování klientů (Hrozenská, M., Dvořáčková, D. 2013).  

V  širším pojetí jsou sociální sluţby poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a  to 

s  cílem zlepšit kvalitu jejich ţivota nebo je v  maximální moţné míře do společnosti 

začlenit. Sociální sluţby zohledňují jak osobu uţivatele, tak jeho rodinu (Matoušek, O., 

Koldinská, K. 2007). S  rozvojem kvality poskytování sociálních sluţeb souvisí celková 

formalizace ve smyslu nikoliv administrativním, ale ve smyslu transparentního chodu 

sluţby. Je proto oprávněným poţadavkem, aby sociální sluţby byly jasně vymezeny, aby 

byly veřejně známy jejich závazky a  aby byla formulována pravidla jejich poskytování.  

Zákon o  sociálních sluţbách stanovuje některé povinnosti poskytovatelů, další poţadavky 

se odvíjí od standardů kvality sociálních sluţeb. Právě kvůli kvalitativnímu zpracování 

standardů je stále ještě mnoho prostoru pro hledání optimálních a  jedinečných variant 

poskytování sluţeb poskytovateli (Čermáková, K., Holečková, M. 2008). 

 „Formy poskytování sociálních sluţeb lze rozdělit na sluţby pobytové, ambulantní nebo 

terénní. Pobytovými sluţbami se rozumí sluţby spojené s  ubytováním v  zařízeních 

sociálních sluţeb. Ambulantními sluţbami se rozumí sluţby, za kterými osoba dochází nebo 

je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních sluţeb a  součástí sluţby není 

ubytování. Terénními sluţbami se rozumí sluţby, které jsou osobě poskytovány v  jejím 

přirozeném sociálním prostředí.“ (Zákon 108/2006 Sb., O sociálních sluţbách, §2.) 

6.2 Sociální sluţby pro seniory 

Podíváme-li se na zákon o  sociálních sluţbách, nalezneme zde vymezení zařízení 

sociálních sluţeb (v  práci jsou uvedena pouze zařízení zaměřující se na seniory). Jedná se 

o  centra denních sluţeb, denní a  týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reţimem.  

Centra denních sluţeb poskytují různé druhy aktivizačních programů. Některá z  těchto 

center jsou schopna zajistit dovoz i  rozvoz uţivatelů sluţby. Cílem další sluţby je umoţnit 
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fyzické osobě, která pečuje o  seniora v  jeho přirozeném sociálním prostředí, nezbytný 

odpočinek. Jedná se o  tzv. odlehčovací sluţbu, která můţe být terénní, ambulantní nebo 

pobytová (Matoušek, O., Koldinská, K. 2007).  

Dle Matouška (2007) chybí v  systému sociálních sluţeb pro seniory despitáţ, tj. cílené 

vyhledávání seniorů, kterým hrozí sociální vyloučení. Chybí také terénní sluţby zaměřené 

na problematiku týrání, zanedbávání a  špatného zacházení se seniory. Domovy pro seniory 

jsou typickým pobytovým zařízením. Zde se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost zejména z  důvodu věku a  jejichţ situace vyţaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby.  

Dalším zařízením pro seniory mohou být domovy se zvláštním reţimem. V  těchto 

domovech se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost 

z  důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách, 

a  osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a  ostatními typy demencí, které mají 

sníţenou soběstačnost z  důvodu těchto onemocnění a  jejichţ situace vyţaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v  těchto zařízeních při poskytování 

sociálních sluţeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

„Domovy pro osoby se zdravotním postiţením poskytují pobytové sluţby osobám, které 

mají sníţenou soběstačnost z  důvodu zdravotního postiţení a  jejichţ situace vyţaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“ (Zákon 108/2006 Sb., o  sociálních sluţbách, §2.)  

Své specifické postavení má v  systému sociálních sluţeb sociální poradenství. Jedná se 

o  bezplatné předání informací o  moţnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 

předcházení a  na základní sociální poradenství má nárok kaţdá osoba (Králová, J., 

Ráţová, E. 2009). V zákoně o sociálních sluţbách je sociální poradenství definováno jako 

základní činnost při poskytování všech druhů sociálních sluţeb. Dále se zde uvádí, ţe 

poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost vţdy zajistit. 
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7 Empirická část 

7.1 Metodologie 

Pro účely této práce jsem zvolila kvalitativně orientovaný výzkum. Sběr dat jsem 

prováděla formou případové studie. Ve vybraném zařízení, které provádí reminiscenční 

terapii, bylo provedeno pozorování. Případová studie je vytvořena z  pozorování několika 

reminiscenčních setkání v  Reminiscenční centru v  Praze. Kvalitativně orientovaný 

výzkum jsem zvolila s  ohledem na cíl práce, kterým je popsat obecný průběh 

reminiscenční terapie. Kvalitativně orientovaný výzkum vyţaduje více se sţít s  prostředím 

a  přiblíţit se klientům i  pracovníkům zařízení, coţ umoţňuje získat informace, které by za 

jiných okolností nebyly přístupné. V  dalším textu se budu blíţe věnovat vymezení 

kvalitativně orientovaného výzkumu, případové studie a  dílčích metod zaměřeného 

pozorování. 

Kvalitativně orientovaný výzkum 

Termínem kvalitativní výzkum se označuje jakýkoli výzkum, jehoţ výsledků se nedosahuje 

pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Můţe to být výzkum 

týkající se ţivota lidí, průběhu chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí 

nebo vzájemných vztahů. Některé údaje mohou být kvantifikovány, ale analýza samotná je 

kvalitativní (Strauss, A., Corbinova, J. 1999). Mezi výzkumy kvalitativně a  kvantitavně 

orientovanými jsou některé důleţité rozdíly. Základním rozdílem je, ţe obě orientace 

vycházejí z  odlišných filozofických základů. Kvantitativně orientované (pozitivistické, 

klasické) pedagogické výzkumy vycházejí z  pozitivismu, respektive novopozitivismu. 

Z  této filozofie vyplývá přesvědčení o  existenci jedné objektivní reality, která není závislá 

na názorech, citech, postojích, nebo přesvědčení. Kvalitativně orientované výzkumy 

vycházejí naproti tomu zejména z  fenomenologie, která zdůrazňuje subjektivní aspekty 

jednání lidí, a  tudíţ kvalitativně orientované výzkumy připouštějí existenci více realit. 

Z  rozdílných filozofických východisek vyplývají i  další rozdíly (cíle výzkumu, přístup 

badatele, apod.). Tyto dvě orientace současných pedagogických výzkumů jsou natolik 

rozdílné, ţe jsou mnohdy stavěny proti sobě jako naprosto protikladné a  navzájem 

neslučitelné. Zastáváme názor, ţe kaţdý z  těchto přístupů má své přednosti i  nedostatky 
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a  ţe je nejen moţné (ale i  výhodné) oba v  konkrétních výzkumech kombinovat (Chráska, 

M. 2016). 

Případová studie 

Případová studie je typem dlouhodobého výzkumu, při kterém se snaţíme zachytit 

celkovou sloţitost případů, všechny vztahy a  proměnné, které v  případu figurují. Pod 

pojmem případová studie si lze představit takovou metodu, při které se daný příklad 

snaţíme prozkoumat a  popsat do všech detailů. Základním znakem případové studie je 

fakt, ţe určitý děj nebo jev je zkoumán v  reálném kontextu a  za dodrţení co moţná 

nejpřirozenějších podmínek. Pro zisk dat jsou uţívány všechny dostupné zdroje a  metody, 

protoţe badatel vyuţívá více informačních zdrojů (Sedláček in Švaříček, Šeďová, 2007). 

V  tomto případě byla pouţita metoda pozorování. Při vyuţití případové studie je nutné, 

aby byl badatel přímo v  centru dění.  

Případem v  této práci je skupina klientů navštěvující reminiscenční 

terapii  Reminiscenčního centra v  Praze, probíhající v  prostorách VŠO Jabok. Jedná se 

o  klienty trpící demencí či různými typy Alzheimerovy nemoci. Věkové rozpětí se 

pohybuje mezi 70 – 87 lety. 

Metoda pozorování 

Pozorování lze definovat jako „ sledování smyslově vnímatelných jevů, zejména chování 

osob, průběhu děje apod.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Jde o  jednu z  nejstarších 

a  nejuţívanějších metod sběru dat vyuţívaných v  pedagogických vědách (Chráska, 2007). 

V  literatuře lze nalézt různé přístupy ke klasifikaci pozorování. Vzhledem k  nárokům na 

čas se často rozlišuje pozorování krátkodobé a  dlouhodobé. Při vědeckých pozorováních 

jde většinou o  důkladné a  dlouhodobé sledování určitého jevu, i  kdyţ hranice mezi 

krátkodobým a  dlouhodobým pozorováním není nijak ostře vymezena.  

Jako krátkodobá se zpravidla označují ta pozorování, která netrvají déle neţ jednu 

vyučovací jednotku. Krátkodobých pozorování se vyuţívá většinou k  praktickým účelům 

v  kaţdodenní praxi. Dlouhodobá, důkladná pozorování, která mohou probíhat na týchţ 

subjektech například po řadu let, jsou označována jako pozorování longitudinální.  
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Podle toho, kdo pozorování provádí, lze rozlišit sebepozorování – introspekci 

a  pozorování jiných – extrospekci. Podle toho, zda se při pozorování pozorovatel setkává 

přímo s  předmětem pozorování či nikoli, hovoříme o  pozorování ve vlastním smyslu 

slova – vlastním (přímém) pozorování a  o  pozorování v  nevlastním smyslu slova – 

nevlastním pozorování. Při vlastním pozorování se pozorovatel setkává přímo 

s  předmětem pozorování. Při nevlastním pozorování pracuje s  různými výpověďmi 

o  předmětu zkoumání, ať jiţ v  podobě řeči psané nebo mlluvené. Pro označení stejných 

druhů pozorování uţívají jiní autoři termínů pozorování přímé (neboli bezprostřední) 

a  pozorování nepřímé (neboli zprotředkované). 

Často se také rozlišuje pozorování standardizované a  nestandardizované. Jako 

standardizované pozorování bývá označována činnost spočívající v  záměrném, 

cílevědomém, systematickém a  relativně objektivním sledován smyslově vnímatelných 

jevů, které nebyly vyvolány zásahem pozorovatele (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Na 

metodu pozorování se kladou stejné nároky jako na jakoukoli jinou metodu sběru dat. 

Pozorování tedy musí být validní a  reliabilní. Validitu má pozorování tehdy, pozoruje-li 

skutečně to, co pozorovat má. O  dostatečně reliabilním pozorování mluvíme tehdy, 

jestliţe pozorování zachycuje realitu spolehlivě a  přesně. Reliabilta pozorování závisí na 

pozorovateli, pouţité technice pozorování a  okolnostech pozorování. S  reliabilitou 

pozorování přímo souvisí i  subjektivní faktory, které působí při pozorování. K  těmto 

faktorům patří například haló efekt, kdy má pozorovatel tendenci hodnotit pozorovaný jev 

na základě prvního dojmu.  

Dalšími faktory mohou být hodnocení pozorovaného jevu pod vlivem předsudků, 

stereotypů či tradice. Spolehlivost a  vypovídací hodnotu pozorování ovlivňuje také osoba 

pozorovatele – její zdravotní a  psychický stav, dosavadní zkušenosti, shovívavost apod. 

(Chráska, 2016).  

V  práci bylo pouţito pozorování dlouhodobé. Pozorování probíhalo v  zařízení od října 

2016 do dubna 2017. V  této době proběhlo 10 zhruba pětihodinových návštěv. Setkání 

byla zaměřena na reminiscenční terapii. Jednalo se o  pozorování extrospektivní a  přímé. 

Pozorování bylo předem naplánováno. Byly stanoveny objekty pozorování, hlavní jevy, 

které jsme chtěli sledovat. V  průběhu pozorování však docházelo ke změnám 
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a  pozorování se zaměřilo na všechny jevy, které by mohly mít vliv na předmět případové 

studie, tedy na průběh reminiscenční terapie u  klientů navštěvující reminiscenční terapii 

Reminiscenčního centra v  Praze. 

 

Průběh sběru dat 

Cílem výzkumu je popsat obecný průběh reminiscenční terapie, a  zodpovědět otázku jaký 

přínos má reminiscenční terapie pro vzpomínajícího, jeho rodinu, ale i  pro pracovníky 

instituce. První návštěvu zařízení jsem uskutečnila v  říjnu 2016 a  následovaly další 

návštěvy, aţ do dubna 2017. Při první návštěvě jsem se zúčastnila přípravy facilitačních 

asistentek a  úpravy místnosti a  závěrečné zpětné vazby. Během programu jsem jen 

pozorovala, tedy neúčastnila se přímo aktivit. Při dalších setkání jsem se jiţ aktivně 

účastnila jednotlivých programů, vedla rozhovory s  klienty a  jejich příbuznými. 

Pracovnice zařízení byly seznámeny s  cíli mého výzkumu a  vyšly mi plně vstříc.  

Výběr vzorku 

Zařízení, v  němţ probíhal výzkum, bylo vybráno záměrně,  jelikoţ se jedná  jiţ 

o  několikátý běh reminiscenční terapie v  tomto zařízení a  facilitační asistentky umí 

pracovat s  jednotlivými metodami reminiscenční terapie. Dalším rozhodujícím faktorem 

bylo sloţení klientely vybraného zařízení. Klienty tvoří muţi i  ţeny ve věkovém rozmezí 

70 – 87 let, které vţdy doprovází člen rodiny. Lze tedy sledovat, jaký vliv má terapie na 

samotného klienta, ale i  na příslušníky jeho rodiny. Skupina byla také velmi heterogenní, 

pokud se zdravotního stavu, samostatnosti a  soběstačnosti týče. Bylo tedy moţné 

pozorovat vliv reminiscenční terapie na různý typ klientů. 

Účastníci reminiscenční terapie mají většinou Alzheimerovu chorobu, někdy 

kombinovanou s Parkinsonovou nemocí. Někdy se jedná o jiné formy demence. To ovšem 

u reminiscenční terapie nehraje hlavní roli, asistentky v průběhu času samy zjistí to 

základní a dále se pak hledá to, na čem se dá stavět. 

 

Shrnutí: 
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Pro účely práce jsem pouţila kvalitativní výzkum, metodou sběru dat byla případová 

studie. Ve vybraném zařízení v  Praze, které provádí reminiscenční terapii, bylo provedeno 

pozorování. Kvalitativní výzkum jsem zvolila proto, ţe lépe odpovídá zaměření práce 

a  cílové skupině výzkumu, jíţ jsou senioři intaktní, ale především senioři trpící různým 

stupněm demence či kognitivními poruchami. Výsledkem výzkumu je vypracování 

případové studie. Případová studie je typem dlouhodobého výzkumu, při kterém se snaţíme 

zachytit celkovou sloţitost případů, všechny vztahy a  proměnné, které v  případu figurují. 

 

7.2 Reminiscenční centrum 

Iniciátorkou zaloţení Reminiscenčního centra, z.s . v  r . 2015 byla Hana Janečková, 

koordinátorka české účasti v  mezinárodních projektech ERN, která se v  uplynulém 

desetiletí věnovala mimo jiné výzkumu a  popularizaci reminiscence v  ČR. V  letech 2005 

– 2008 spolupracovala s  Gerontologickým centrem v  Praze 8  (ředitelka doc. MUDr. Iva 

Holmerová PhD.) na výzkumném projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu ţivota 

a  zdravotní stav seniorů ţijících v  instituci“, jehoţ byla hlavní ředitelkou. Jedním z  jeho 

výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence (Janečková H., Vacková M.: 

Reminiscence: Vyuţití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010). 

Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s  Evropskou reminiscenční sítí 

(ERN) inovativní reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií 

z  programu celoţivotního vzdělávání Grundtvig: 

2005: Making Memories Matter – Ţivé vzpomínky 

Vytvoření souboru vzpomínkových beden a  jejich putovní výstava v  sedmi evropských 

městech, která byla doprovázená vzdělávacími aktivitami. V  dubnu 2005 se tato výstava 

uskutečnila v  Praze. 

2010 – 2012: Remembering Together – Vzpomínejme společně 

15 reminiscenčních setkání pro pečující a  jejich blízké s  demencí, do kterých byli 

v  poslední etapě zapojeni téţ výtvarní umělci. Projekt zastřešilo občanské sdruţení 
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CESMEZ (Centrum pro sociologii medicíny a  zdravotnictví, předsedkyně PhDr. Eva 

Kříţová PhD.) 

2012 – 2014: Remembering Yesterday Caring Today Training – Vzpomínejme, kdyţ 

pečujeme 

Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a  jejich blízké s  demencí spojený 

s  výcvikem reminiscenčních asistentů. Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci 

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ředitelka Mgr. Libuše Roytová). 

V  rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci 

s  Domovem pro seniory Slunečnice v  Praze 8  – Bohnicích a  VOŠ Jabok. Cílem 

konferencí bylo přiblíţit české veřejnosti zkušenosti účastníků projektů a  přispět tak 

k  propagaci kreativní práce se vzpomínkami mezi profesionály a  laickými pečovateli 

v  ČR: 

2012 Konference Reminiscence a domov – DS Slunečnice 

2012 Mezinárodní reminiscenční workshop na téma Učíme se kreativní práci se 

vzpomínkami – VOŠ Jabok 

2014 Konference Vzpomínejme, kdyţ pečujeme – DS Slunečnice 

V  roce 2015 publikovaly členky spolku v  časopise Sociální sluţby (březen – červen) sérii 

čtyř článků o  realizovaných projektech a  inovacích v  reminiscenci. 

Činnost členek byla prezentována v  dokumentu Reminiscence – léčba vzpomínkami 

v  pořadu ČT2 Klíč v  dubnu 2014. 

Čerpáno z oficiálních webových stránek Reminiscenčního centra (reminiscencnicentrum, 

2017). 

7.3 Průběh a  analýza jednotlivých reminiscenčních setkání 

V  této kapitole budou uvedena jednotlivá reminiscenční setkání. U  kaţdého setkání budou 

uvedeny cíle setkání a  celkový časový harmonogram setkání. Následující text (program 

setkání) je majetkem Reminiscenčního centra a  není volně k  šíření. Pod jednotlivými 

programy bude uvedena reflexe setkání z pohledu autorky práce. Reminiscenční terapie 

probíhala podle projektu Pam Schweitzerové RYCT (viz výše).  Na setkání tedy dochází 
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senior s  kognitivní poruchou s  dalším členem rodiny, se  kterým je po celou dobu setkání, 

k  nim se přidává facilitační asistentka a  po dobu setkání tráví s  oběma vytyčený čas. 

Asistentky se během setkávání u  rodin střídají, aby se všichni vzájemně poznali. Během 

jednotlivých setkání se klade důraz na to, zda program podporuje cíle vzhledem k  člověku 

s  demencí (člověk s  demencí na prvním místě, důstojnost, povzbuzení, zachování 

autonomie a  svobody vlastního rozhodování, trpělivost, ohleduplnost). Dále zda naplňuje 

cíle vzhledem k  pečujícím (pocit sounáleţitosti – „nejsem v  tom sám/sama“, inspirace na 

doma, prostor pro pečující, výměna zkušenosti z  péče, čas k  relaxaci, prevence syndromu 

vyhoření, vidět svého blízkého v  jiném světle, vystoupit ze stereotypu). Dbá se i  na 

vyuţití „síly skupiny“ a  samozřejmě na podporu reminiscenčního způsobu práce. Po 

skončení setkání vţdy probíhá zpětná reflexe mezi facilitačními asistentkami. Tato část 

setkání jiţ v  práci není uvedena. Dále v práci není uvedeno poslední desáté setkání, jelikoţ 

probíhá, aţ po termínu odevzdání práce. 
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1 . SETKÁNÍ          13. října 2016 

„KDO JSEM“ 

Moje jméno, můj rod, co mám rád/a , co mě zajímá 

Cíle setkání: 

 Vytvořit atmosféru, kde se lidé cítí uvolněně a  vítáni 

 Představit se navzájem 

 Podpořit proces vzpomínání a  začít vzpomínat 

 Vzbudit zájem a  nadšení 

 

Program: 

do 13:30 - Příchod asistentů a  lektorů (prostor bude v  tuto chvíli z  velké části připravený) 

13:30 - 14:30 - porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

 porada lektorů a  asistentů o  programu (rozdělení rolí a  jednotlivých bodů programu, 

časový harmonogram setkání) 

 čas na úpravu a  doladění místnosti  

14:30 - 15:00 - Neoficiální část programu 

 Příchod rodin (musíme být připraveni na to, ţe mohou přijít i  dříve). 

 Jednotliví asistenti přivítají zdvořile své rodiny (podle předem stanového rozdělení), 

představí se, pomohou rodinám odloţit si svršky, vyjadřují radost nad tím, ţe přišli. 

 Asistent doprovodí rodinu k  jejich stolu (pokud budou u  rodiny dva asistenti, jeden 

z  asistentů můţe jiţ u  stolu sedět - bude představen, kdyţ rodina přijde). Nabídne 

nápoje (kávu, čaj, vodu), drobné občerstvení bude připraveno na stolech, případně se 

můţe průběţně doplňovat z  kuchyňky.  

 Asistenti vedou s  rodinami neformální rozhovor, podporují vzájemnou konverzaci 

(např. odkud kdo přijel, jaká byla cesta. Pokud to půjde, budeme hovor směřovat 

k  dnešnímu tématu (viz témata k  diskusi), nabízejí občerstvení. Připomenou rodinám, 

ţe dnes se budeme seznamovat, věnovat se jménům a  tomu, co má kdo z  nás rád. Neţ 

oficiálně začne setkání, připraví si kaţdý vizitku se jménem, kterou si postaví před sebe 

na stůl  (vizitky budou připraveny, účastníci si je mohou vyzdobit barevně podle svých 

představ, případně i  navzájem). Na vizitce by měl být tvar jména, kterým chce být 

dotyčný nazýván. Asistent by v  této fázi měl s  rodinou domluvit, jak by si přáli, 

abychom je oslovovali. Také by neměl zapomenout, ţe rodiny moţná něco přinesly 

(např. fotografie, rodné listy) a  měl by jim dát prostor, aby to ukázaly a  mohly o  tom 

mluvit.  

 V  15:00 (pokud budou všechny rodiny na místě), dá moderátor asistentům znamení, ţe 

mají pomalu rozhovor ukončit a  připravit se na oficiální zahájení (asistenti - jen oni - 

si přesednou z  vnitřní strany kruhu tak, abychom utvořili společný velký kruh). 
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15:00 - 15:05 Úvod - oficiální přivítání  

H. J. přivítá všechny účastníky společně, představí smysl setkání a  připomene, ţe setkání 

se budou konat vţdy jednou za čtrnáct dní nebo za tři týdny ve čtvrtek a  ţe doufá, ţe 

během této doby se všichni vzájemně poznáme, spřátelíme, budeme se zabývat svými 

vzpomínkami a  uţijeme si mnoho zábavy.  

15:05 - 15:10 Písnička 

Lektor navrhne, aby se začalo společnou písničkou (budou připraveny kartičky s  názvy 

písní, pokud to bude vhodné, asistenti se před začátkem při neformální konverzaci u  stolků 

zeptají rodin, jaké písně mají rádi). Bude k  dispozici kytara. 

15:10 - 15:30 - Seznámení  

Kaţdý se představí jménem (případně s  pomocí svých blízkých u  stolu) a  řekne, co má 

rád, co rád dělá/dělal, tak aby jméno bylo lépe zapamatovatelné pro ostatní účastníky - je 

vhodné uvést několik příkladů (např. Jmenuji se Renča a  mám ráda výlety do přírody). 

Musíme dát pozor, abychom nechali účastníkům prostor promyslet si odpověď - podporou 

bude pečující osoba, asistent, lektor (teoreticky by to mohlo být „předpřipraveno“ 

z  neformální diskuze na počátku setkání). Moderátor opakuje, co bylo řečeno, vytváří 

vazby mezi jednotlivými členy. Jedna z  lektorek zapisuje informace na flipchart - umoţní 

to lépe poukázat na vazby mezi lidmi. Zapisovat lze i  pomocí ilustrací. 

15:30 - 15:35 Písnička 

15:35 - 16:05 Práce se jmény 

Vzpomínání u  jednotlivých stolů  

V  malých skupinách u  kaţdého stolu se společně vzpomíná na téma „Mé jméno“. 

Asistenti u  stolku diskusi řídí tak, aby kaţdý měl prostor a  dost času pro to, aby se mohl 

vyjádřit (zvláště senioři s  demencí). K  dispozici by mohli mít např. kníţky o  jménech, 

kalendáře, atd. Pana faráře S. bychom se např. mohli zeptat, co znamená jméno 

Pavel/Šavel ... 
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Pokud nebude jiţ o  čem mluvit v  souvislosti se jménem, převedeme rozhovor na téma – 

„Co jsem měl v  ţivotě rád/a , co mě zajímalo, co bylo pro mne důleţité, co bych 

chtěl/a  říct svým dětem“.  

KREATIVNÍ AKTIVITY: 

Návrh kreativních aktivit:  

"Obkreslení ruky"   

- v  rámci rodiny si lidé vzájemně obkreslí své ruce na společnou barevnou čtvrtku. Do 

jednotlivých prstů mohou vepisovat tvary svého jména např. s   uvedením toho, kdo 

jim tak říká. Pokud bude čas a  chuť, mohou čtvrtku dozdobit malbou nebo formou 

koláţe, která je bude nějak charakterizovat. 

"Rodinný erb"  

-  co mě charakterizuje, oblíbené barvy. Opět moţnost jak malby, tak koláţe. 

"Jméno"  

-  napsat jej, fontem, barvou, jak se to seniorovi líbí, písmena dokreslit do obrázků, 

ornamentů.  

Lektor hlídá čas, citlivě upozorní asistenty, ţe se blíţí konec. 

16:05 - 16:20 Sdílení výsledků práce před celou skupinou 

Kaţdá rodina (případně za pomoci asistentů) představí to, co vytvořila a  reflektuje průběh 

aktivity celé skupině. Opět se hledají vazby a  vztahy mezi jednotlivými účastníky. 

Zároveň by mohly rodiny hodnotit, jaké to pro ně bylo (těţké, zajímavé, připomněly si 

něco nepříjemného, nebo naopak něco veselého, zasmály se?). 

16:20 - 16:25 - Písnička 

16:25 - 16:30 - Závěr 

 Lektor všem poděkuje za příjemně strávené chvíle, zeptá se na zpětnou vazbu 

účastníků, co se jim líbilo, co by případně příště změnili nebo co by si přáli  

 Pokud to bude vhodné, můţeme se na závěr chytit za ruce nebo zvednout své kresby 

a  znovu opakovat svá jména (lektor zváţí na místě) 

 H. J. - závěrečné slovo, pozvání na další setkání.  

 16.30 - 16:45 - Odchod rodin 
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Reflexe: Jednotlivé cíle, které byly před setkáním stanoveny, se během setkání podařilo 

naplnit. Senioři se vzájemně představili a  seznámili se, jak s  facilitačními asistentkami, 

tak s  ostatními seniory. Během prvního setkání šlo o  seznamování mezi všemi. Facilitační 

asistentky potřebují poznat s  kým pracují a  jak nejvhodněji v  práci pokračovat, senioři 

zase potřebují cítit pocit bezpečí a  jistoty, to z  části zajišťuje další člen rodiny, který se 

reminiscence účastní také. Při kreativních aktivitách proběhla spolupráce mezi 

asistentkami a  rodinami, např. přidrţení papíru, rozvrţení výtvoru, pomoc s  obkreslením 

ruky (je třeba zmínit, ţe jemná motorika je u  seniorů zhoršená, ale není nutné ani chtěné, 

aby práci na jemnou motoriku nevykonávali, ba naopak je jemnou motoriku třeba 

procvičovat, byť s  dopomocí). Během setkání bylo patrné nejisté chování některých 

seniorů, např. při představování sebe, či svých výtvorů, kdyţ ale kaţdý dostal prostor 

a  dostatek času, bylo zřejmé, ţe je rád, ţe můţe hovořit (o  sobě, či o  tom co vytvořil) 

a  ţe mu ostatní naslouchají.  
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2 . SETKÁNÍ         27. října 2016 

"ODKUD PŘICHÁZÍM – MÍSTO MÉHO SRDCE" 

Cíle: 

 Vytvořit atmosféru, kde se účastníci cítí uvolněně a  vítáni 

 Vytvořit prostor pro vzpomínání jednotlivých rodin, zejména osob s  poruchou paměti 

a  orientace a  pro tvořivé vyuţití vzpomínek 

 Vzbudit zájem o  téma, vyuţít donesených reminiscenčních předmětů 

 Vytvořit atmosféru "pospolitosti, společenství"  

Program: 

do 13:30 - Příchod asistentů a  lektorů (prostor a  mapa Československa na zemi budou 

v  tuto chvíli z  velké části připravené) 

13:30 - 14:30 - porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 - 15:00 - neoficiální část programu 

15:00 - 15:05 Úvod - oficiální přivítání  

Přivítání všech zúčastněných. Představení dnešního tématu (odkud pocházím, místa mého 

srdce - naladit na atmosféru tématu: ...s  čím vším můţeme mít místa spojená: lidé, 

budovy, příroda, vůně, jídla, písničky, ...) 

15:05 - 15:10 Písnička 

Jedna z  připravených písniček. Písničky jsou vybrány podle míst, která jsou alespoň 

trochu spojena s  účastníky setkání. Proto vţdy při uvedení písničky řekneme, kdo je 

z  daného místa a  písničku mu věnujeme. Pokusíme se zapojit pana H. a  paní M. 

(v  neoficiální části je třeba zjistit, zda by chtěli hrát a  případně jim dát ozkoušet nástroje). 

Aktuální informace je taková, ţe paní M. uţ doma trénuje. 

15:10 - 15:25 - Představení odkud kdo je  

(aktivita ve velké skupině, asistentky jsou nápomocny tak, jak bude potřeba)  

Kaţdý řekne, odkud pochází, případně jaká jiná místa má rád + nějakou zajímavou 

informaci pro ostatní (zajímavost o  tom místě, o  regionálním jídle, zvycích, písních, ... 
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cokoliv, co se k  tématu vybaví). Asistentky mohou napovědět podle toho, co se dozvěděly 

v  neoficiální části setkání.  

Dvojice K. a  H. moderuje a  do připravené mapy ČSSR průběţně připevňuje lepítka se 

jménem člověka. 

H. J. se vţdy pokusí z  vytvořené prezentace vybrat příslušné místo a  promítnout ho na 

dataprojektoru (ne vţdy bude místo odpovídat tomu, o  kterém bude rodina mluvit - budeme 

flexibilní a  prezentaci vyuţijeme, pokud to bude moţné). 

15:25 - 15:30 Písnička 

15:30 - 15:55 Kreativní aktivita v  malých skupinách 

"Malování na základě vzpomínek"   

Senior s  demencí popisuje rodinnému příslušníkovi nebo asistentovi určitou vizuální 

vzpomínku z  dětství (pohled z  okna/konkrétní místnost/plán domu a  zahrady, cestu do 

školy). Ten, kdo kreslí, se doptává na detaily, na okolnosti týkající se tématu vzpomínání 

(např. ... a  kdo bydlel za tím plotem? Jaké stromy na té zahradě rostly? Museli jste na 

zahradě pomáhat?). Kreslit můţe případně i  senior s  demencí (asistent můţe nabízet 

danou aktivitu tak, aby byla pro danou rodinu co nejvíce „smysluplná“.  

Důleţité je vzpomínání, ne výtvarný výkon ani věrné zachycení reality.  

Lektor hlídá čas, citlivě upozorní asistenty, ţe se blíţí konec. 

15:55 - 16:00 - Písnička 

16:00 - 16:10 Sdílení výsledků práce před celou skupinou 

Kaţdá rodina (případně za pomoci asistentů) představí to, co vytvořila a  reflektuje průběh 

aktivity celé skupině. Budeme se snaţit o  stručnost. 

16:10 - 16:30 - Závěrečná stmelovací aktivita 

Kaţdý si vybere svícínek se svíčkou, kterou zapálí.  

Přesuneme se do druhé části auly, kde uděláme kruh kolem mapy republiky (na místě bude 

připraveno pár skládací ţidlí, kdyby někdo nevydrţel stát). 
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Kaţdý za pomoci asistentek umístí svůj zapálený svícínek na místo, které má rád a  řekne, 

proč ho má rád. Poté se opět vrátí do obvodu kruhu. (Moţná bychom mohli do mapy 

umístit i  kresby z  kreativní aktivity). 

Aţ budou všechna místa svíčkami označena, můţeme ztlumit světlo (ještě uvidíme, 

budeme dávat pozor, aby aktivita nevyzněla s  nadcházejícími dušičkami moc pohřebně) 

a  zazpíváme si Hymnu (českou i  slovenskou). Hymnu jsme z  nabízených písniček po 

dlouhém zvaţování vybraly proto, ţe text ostatních písní ne všichni znají zpaměti a  bude 

přítmí. Hymna se dá (ze zkušenosti z  minulých setkání) interpretovat zcela bez problému 

zpaměti.   

Nakonec se chytíme za ruce, asistentky pozvou na příští setkání a  rozloučíme se. 

16:30 - 16:45 - Odchod rodin 

 

Reflexe:  

Účastníci setkávání se při příchodu seznámili s  novou facilitační asistentkou, která s  nimi  

bude trávit dnešní setkání. Zároveň se však vítali i  s  minulou asistentkou a  i  s  některými 

jinými seniory. Začala zde jiţ vznikat jakási důvěra. Někteří senioři začínají chodit na 

setkání dříve a  je vidět, ţe je to z  důvodu moţnosti povídat si asistentkou, ukazovat fotky 

z  mládí a  vzpomínat. Ve skupině je mnoho hudebně nadaných seniorů, kteří dokáţí zahrát 

téměř vše, co se kdysi naučili. Zde je zajímavé si všimnout, ţe naše tělo má paměť a  tedy 

věci, které jsme si v  mládí zautomatizovali si tělo stále dokáţe vybavit. Je tedy velice 

příjemné během částí programu, kdy se společně zpívá, být doprovázen ţivou hudbou, 

kterou navíc vytváří sami účastníci reminiscence. V  průběhu setkání se stalo, ţe asistent 

poloţil otázku, na kterou si senior nemůţe vybavit odpověď (nemůţe si vzpomenout), 

v  tuto chvíli asistenti nenutí seniora do namáhavého (často nemoţného) vzpomínání, ani 

neopravují chybnou odpověď, ale snaţí se popisným jazykem říci, jak to mohlo být 

a  posunout se dále do oblastí, kam paměť lépe sahá. 
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3 . SETKÁNÍ         17. listopadu 2016 

"ŠKOLA - základ ţivota" 

Cíle: 

 Vytvořit atmosféru, kde se účastníci cítí uvolněně a  vítáni 

 Vytvořit prostor pro vzpomínání jednotlivých rodin, zejména osob s  poruchou paměti 

a  orientace a  pro tvořivé vyuţití vzpomínek 

 Vzbudit zájem o  téma, vyuţít donesených reminiscenčních předmětů 

 Vytvořit atmosféru "pospolitosti, společenství"  

do 13:30 - Příchod asistentů a  lektorů - případně příprava svačiny pro rodiny 

13:30 - 14:30 - Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 - 15:00 - Neoficiální část programu 

15:00 - 15:05 Úvod - oficiální přivítání - zazvonění zvonečkem (zahájení vyučování, 

které bude mít strukturu podle rozvrhu hodin) 

Přivítání všech zúčastněných (R., K.). Představení dnešního tématu (škola, studia), 

připomenutí dnešního svátečního dne (rok 1989).  

15:05 - 15:10 HUDEBNÍ VÝCHOVA - Gaudeaumus igitur 

15:10 - 15:20 ČESKÝ JAZYK - co zajímavého z  hodin čj zaţili senioři, podpora 

k  přednesu básně, na stolcích budou mít návrhy básní, které  by mohli znát (Křišťálová 

studánka, 1. máj, Jak lvové bijem o  mříţe...)  - ZVONEK 

15:20 - 15:30 MATEMATIKA - na stole pomůcky - papíry s  Pythagorovou větou, 

trojčlenka, zlomky - vzpomínky k  tématu - ZVONEK 

15:30 - 15:40 TĚLOCVIK - puštěná hudba (Sokolská) - cvičení v  kruhu, kaţdý jeden 

cvik - max. 6  opakování - ZVONEK 

15:40 - 16:10 PŘÍRODOPIS + VÝTVARNÁ VÝCHOVA - prezentace stromů 

v  podzimních  barvách - max. 6  (8 ) 

Kreativní aktivita  

- výroba růţí z  listí (asistenti dostanou návod do emailu předem) - návod bude na kaţdém 

stole, případně druhá varianta 
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- výroba herbáře (vše k  výrobě bude na stole připraveno) 

Lektor hlídá čas, citlivě upozorní asistenty, ţe se blíţí konec. ZVONEK 

16:10 - 16:20 Sdílení výsledků práce před celou skupinou 

Kaţdá rodina (případně za pomoci asistentů) představí to, co vytvořila a  reflektuje průběh 

aktivity celé skupině. Budeme se snaţit o  stručnost. 

16:20 - 16:25 - Píseň na závěr 

16.30 - 16:45 - Odchod rodin 

  

Reflexe:  

Při třetím setkání se vzpomínalo na školu a školní léta seniorů. Atmosféra zde byla 

opravdu příjemná, rodiny si povídají mezi sebou, více se poznávají. Je patrné, ţe se senioři 

na jednotlivé aktivity těší a těší se, aţ budou mít prostor představit svůj výtvor, či moţnost 

mluvit před ostatními o svých školních letech. Velmi silné okamţiky vznikají při 

společném zpěvu a  drţení se za ruce, tento rituál na konci působí jako spojující prvek 

a  vytváří pocit sounáleţitosti. Po skončení aktivit senioři ještě často zůstávají a  povídají si 

s  asistentkami, či uţ i  s  jinými rodinami. 
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4 . SETKÁNÍ         1. prosince 2016 

„Poetická kavárna“ 

Setkání s   tancem, hudbou, poezií a  něčím, co nás přesahuje 

v  našich vzpomínkách 

Cíl: Připomenout lidem něco hezkého, co je těšilo a  naplňovalo krásnými  proţitky, 

zapojit je do aktivity, kterou mají uloţenou ve vzpomínkách, rozehrát emoce spojené 

s  touto aktivitou. Společně se z  toho  radovat. 

13:30 - 14:30 - Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 - 15:00 - Neoficiální část programu 

15:00 - Úvod - oficiální přivítání 

Uvítání v  kavárně a  přechod k  programu H. 

15:00 – 15:10 Zpívání (H.) 

Začneme zpěvem písně  

Paní  V.  –  Řeka hučí (s  refrénem: Poplujem spolu...  

Pan H. - zahraje nějakou píseň  na klavír - co má rád (Gotta?, Matušku?, Beatles?) - 

doprovázel na zábavách i  v  kostele, sám se naučil hrát na housle i  klavír a  varhany, 

komponoval doprovody k  písničkám - miluje i  váţnou hudbu) 

Paní M. - Ej od Buchlova; Kdyby tady byla taková panenka  - nebo jinou, kterou má ráda 

(moravské lidové) - zahraje na housle a  my jí k  tomu zazpíváme (vystudovala 

konzervatoř a  byla učitelkou hudby)   

Paní C. - (odešla rovnou do práce a  sice do nemocnice, kde pracovala v  kuchyni. Paní 

šéfová prý velmi ráda zpívávala, takţe se kuchyní rozléhaly často všemoţné písničky. 

Mamka také zpívávala ráda. Má hodně ráda výtvarné umění, zejména krajinomalby 

a  kresby. Miluje poezii.) 

Podle času případně další společné nebo individuálně zvolené písně  např. „Niagára“, 

„Rodné údolí“. „Chodím po Brodwayi“ (viz příloha - připravené k  tisku a  ke spuštění na 
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youtube - dle okolností ά  la karaoke - hudební doprovod bez obrazu, promítají se pouze 

slova na bílé ploše ve wordu. 

15:15 – 15:30 Recitace (P.) 

Nejdříve z  Youtube – Shakespeare – něco známého  „Být či nebýt“ (najde P. - je to 

vlastně pro paní M., která má Shakespeara ráda) 

Pan S. – jeho báseň  (psal krásné básně a  vydal sbírku poezie) - (vyrostl ve .. rodině, chtěl 

se stát horníkem, ale po jedné ţivotní události, kdy byl ohroţen jeho ţivot, se rozhodl stát 

se f. - slouţil jako f.  na venkově a  poté v  Praze. V  90. letech se stal  …) 

Podle času 

- Paní O. a  pan O. 
- Pan S.  

- Paní K. 

Něco společně „Znám křišťálovou studánku“, „Vodník“, „Poštovní schránka“ - z  minula, 

viz příloha (promítneme ve wordu na bílé plátno) 

15:30 - 15:45 Tanec (P.) 

Hudbu vybere P. 

sólo – pro manţele O. (tanec  tango, walz  - měli rádi koncerty klasické hudby, divadlo, 

opery,  výstavy, hodně četli, chodili do kina. Uţívali si tance - např. taneční pro dospělé) 

sólo pan H. s  dcerou,  

sólo S.,  

sólo K. (dle okolností) 

Všichni společně – Mazurka  v  kruhu – P. vyzve dámy (Paní V., paní M., paní A., paní C.) 

15:45 – 15:50 Přestávka – přípitek šampaňským, jednohubky 

15:50 – 16:05 – Kostel  (H.) 

Společný zpěv  „Krásná je modrá obloha“  (slova budou promítána na bílé plátno - ale lidé 

budou mít v  ruce téţ evangelické  zpěvníky - je to píseň č. 178 

Pan farář S. – přečte z  Bible 
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Modlitba - buď spontánně proslovená panem farářem S. nebo společně Otče náš 

Paní M. - Housle – Schubert: Ave Maria 

16:05 – 16:25 Hudba (P.) 

Pan H. – klavír, zahraje cokoli 

Společné muzicírování – Orfovy nástroje + reprodukovaná hudba  (P. vybere  hudbu, 

přinese nástroje a  bude dirigovat) 

16:25 Závěr  

Zpěv v  kruhu –  „My to vyhrajem“  (We shall overcome) - drţíme se za ruce 

 

Reflexe:   

Setkání v  duchu poetické kavárny mělo silnou a  podmanivou atmosféru. Senioři se 

oblékli do „slušného“ oblečení a  celkové rozvrţení a  úprava místnosti působilo velice 

příjemně. Během tohoto setkání se dbalo hlubší seznamování mezi jednotlivými rodinami, 

neţ na seznamování s  asistentkami. Senioři jsou si jiţ v  prostředí jisti, cítí se zde 

bezpečně, je tedy moţné, aby se začali seznamovat a  sbliţovat s  ostatními. Díky 

informacím od rodinných příslušníků a  díky informacím, získaným během pozorování při 

setkáních, mohou asistentky vytvářet program přímo na míru účastníkům reminiscence. 

Tedy zapojit kaţdého do programu, tak, aby mu to bylo příjemné a  tak, aby se cítil 

důleţitý. Opět se zde projevila paměť těla, a  to kdyţ spolu manţelé O. tancovali waltz, 

ostatní stáli v  kruhu a  postupně s  asistenty, či s  rodinnými příslušníky se k  tanci přidali. 

Závěrečný zpěv v  kruhu a  drţení za ruce, uţ jako by byl samozřejmostí. Senioři jiţ 

zůstávají déle, sednou si spolu k  jednomu stolu a  ještě si povídají. 
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5 . SETKÁNÍ         15. prosince 2016 

„VŮNĚ VÁNOC“ 

Cíle: 

 Navodit a  vytvořit poklidnou atmosféru Vánoc, aby se kaţdý cítil uvolněně a  přijímán 

 Vytvořit prostor pro vzpomínání jednotlivých rodin 

 Vzbudit zájem o  téma, vyuţít donesených reminiscenčních předmětů 

 Vytvořit atmosféru "pospolitosti, společenství"  

Program: 

do 13:30 - Příchod asistentů a  lektorů (prostor bude jiţ z  větší části připraven) 

13:30 - 14:30 - Porada lektorů a  asistentů a  doladění místnosti 

14:30 - 15:00 - Neoficiální část programu 

15:00 - 15:05 - Úvod – oficiální přivítání  

Přivítání všech zúčastněných (R., B.). Představení dnešního tématu (Vůně Vánoc – naladit 

na atmosféru tématu Vánoc – vůně, jídla, zvyky, koledy, ...) 

15:05 - 15:10 KOLEDY 1  – texty vţdy promítneme na plátno, nebudeme tisknout 

Zazpíváme si společně koledu Veselé vánoční hody a  Zelená se louka 

15:10 - 15:25 – Brainstorming na téma vánoce 

První společnou aktivitou bude brainstorming, co se přítomným vybaví, kdyţ se řekne 

slovo Vánoce. Koordinátorky budou zapisovat asociace na tabuli. 

15:25 - 15:30 KOLEDY 2   

Zazpíváme si společně koledu Den přeslavný jest k  nám přišel a  Pochválen buď 

15:30 - 15:55 Příprava domova  

Výroba závěsného potpourri, neboli ozdoby z  přírodnin (pomůcky zajistí a  vysvětlí R.) 

nebo ozdoba pomeranče (pomůcky zajistí a  vysvětlí B.) nebo výroba vánočního voňavého 

přáníčka (pomůcky zajistí a  vysvětlí R.). 
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Práce v  rodinách za pomoci asistentek. Budeme vyrábět závěsné vánoční potpourri 

z  usušených pomerančů, mandarinek, kříţal, skořice, bobkového listu nebo ozdobený 

pomeranč nebo voňavé přáníčko.  

Při výrobě je moţné vzpomínat na různé vůně spojené s  Vánoci (pečení cukroví, vůně 

vánočního domova – viz Otázky k  tématu). 

(Během této aktivity budeme roznášet rodinám svařené víno, které bude uvařené 

a  připravené ve velké termosce. Roznos vína zajistí koordinátorky spolu se zvolenými 

pomocnicemi.) 

15:55 - 16:00 – KOLEDY 3   

Zazpíváme si společně koledu Štěstí, zdraví a  Tichou noc 

16:00 - 16:15 Sdílení výsledků práce s  celou skupinou 

Kaţdá rodina představí své výrobky a  zkusí pronést přání ostatním (co třeba předat jednu 

z  vyrobených věcí rodině po levé ruce?) – příleţitost sdílení. Na závěr si připijeme 

svařeným vínem. 

16:15 - 16:30 - Závěrečná stmelovací aktivita 

H. J. zapůjčí plovoucí svíčky, sirky a  lavůrek či hrnec s  vodou, dáme je na zem 

doprostřed kruhu a  svíčky rozsvítíme. Kaţdý se za pomoci asistentek přesune doprostřed, 

vytvoří se půlkruh kolem vnitřní strany stolů na „Půlnoční“. Můţeme pustit zvuk zvonů 

z  PC, jako na půlnoc. Zazpíváme si písničku Čas radosti veselosti. H. Č. či někdo z  rodin 

můţe přečíst krátký biblický text. Na závěr se chytneme za ruce a  zazpíváme společně 

Narodil se Kristus Pán.  

16:30 - 16:45 - Odchod rodin 

 

Reflexe:  

Vánoční setkání mělo poklidnou a  příjemnou „vánoční“ atmosféru. Senioři se mezi sebou 

znají, navzájem se podporují a  naslouchají si. Během společných aktivit (které jiţ 

převaţují nad oddělenými) na sebe reagují. Chodí si spolu povídat, oceňují výtvory 
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ostatních a  kladou otázky do prostoru. Skupina je jiţ dobře propojená a  dobře na sebe 

reaguje. Po skončení aktivit si mezi sebou přejí poklidné svátky a  těší se na příští setkání. 
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6 . SETKÁNÍ          19. ledna 2017 

„CESTA Z  MĚSTA“ 

aneb kam jsme jezdili na dovolenou a  výlety 

Cíl: 

Setkání by mělo být navození atmosféry výletů a  cestování. Bude se nést  

ve skupinovém duchu. Měli bychom společně podpořit u  našich hostů zájem o  téma  

a  pomoci vrátit se vzpomínáním k  cestování, prázdninám, dovoleným s  dětmi, 

s  partnerem, nebo i  třeba s  partou. Pomůţou nám k  tomu četné rekvizity, písničky, 

tvorba společného rozcestníku a  společný výlet  do vedlejší místnosti, nebude ani chybět 

posezení u  „ohně“ a  „opékaní buřtů“, zpěv. 

Poznámka k  oblečení: 

 My dvě s A. budeme od začátku oblečeny ve výletním stylu, pokud  můţete přijít 

v  cestovním, výletním (trampském), nebo klidně i  ve sportovním oblečení,  

či jen nějaký ten doplněk, budeme rádi 

Program: 

do 13:30 - Příchod všech asistentů a  lektorů – pomoc s  přípravou, mazání chlebů. 

13:30 - 14:30 - Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 - 15:00 - neoficiální část programu 

15:00 Úvod – přivítání a  představení programu  

Zahájíme setkání, představíme téma – zdůrazníme, ţe setkání bude více „záţitkové“ 

zaměřené na výlety, cestování  a  stručně představíme  program, co se bude dít dál. 

Poloţíme pár otázek k  tématu cestování, zájezdů, výletů a  dovolených, zeptáme se na 

nějaký záţitek. Otázky dáme celé skupině. Nebude „kolečko“.  

15:05 přejdeme a  vyzveme všechny k  písni a  uvedeme paní M. s  houslemi. 

Písnička „MÁM MALÝ STAN“ (dříve zpíval Matuška, Štědrý), max. 3  sloky, na 

projektoru bude viditelný text, který se nebude posouvat. 

15:10 – Zadání tvořivé činnosti (kratší, jednoduchá činnost) 
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Představení další činnosti, vysvětlení, ukázka. 

Bude se jednat jen o  nadepsání směrovek z  papíru -  napsání názvů cestovatelských míst  

a  povídání si o  nich, nebo o  nějakém záţitku z  nich.  Můţe jich být i  více 2 -3  na 

kaţdou rodinu. 

Při této aktivitě důleţité povídání, vzpomenutí si na místa, nějaký záţitek. Je moţné dojít 

pro rekvizity a  podpořit vzpomínání.  

Na stole jiţ budou nachystané šablony směrovek a  psací potřeby. 

15:25-15:50 – „Rituál tvorby společného rozcestníku“  - tvoří celá skupina 

Nyní rodiny s  asistenty vyzveme postupně po jednotlivých stolech, aby přišli a  připevnili 

směrovky společně na připravený „kmen“ ROZCESTNÍKU (směrovky budou podlepeny 

suchým zipem, kterým se lehce připevní). Hosté dostanou prostor, aby krátce představili 

svá místa, nebo nějakou vzpomínku, ukázali suvenýr, … podpoříme je v  tom.  Asistenti 

jak budou s  jednotlivou rodinou u  rozcestníku, také řeknou krátce své cestovatelské místo 

a  přidají svou směrovku. Pak odejde rodina s  asistentem a  vyzveme další stůl. 

15:50 – po ukončení činnosti si zazpíváme píseň, paní M. doprovodí na housle,  

pan H. klávesy a  R. kytara. 

PÍSNIČKA „ČERVENÁ ŘEKA“ 

16:00 -  „Cesta na Okoř“ 

Uvedeme poslední, rozlučkovou aktivitu  - odchod na výlet, vyzveme účastníky,  

Všechny vyzveme, aby se nechystali k  odchodu na výlet, kaţdý ať si vybere a  vezme,  

co potřebuje – co si k  tématu donese, nebo hosté  vyberou s  připravených rekvizit.  

Budou k  dispozici malé mapky a  plánek. 

Vytvoříme skupinu a  vyrazíme, dle směrovek.  

Půjdeme vnitřním prostorem. 

H. Č. – začne chystat špekáčky. 

L. V. – povede skupinu do místnosti s  ohněm. 
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A. -  jiţ bude v  místnosti a  připraví ohýnek a  zapne hlasitěji píseň: „NA OKOŘ  

JE CESTA“ a  A. nás přivítá, nabídneme lidem, ţe si po výletě mohou odpočinout, dát 

občerstvení, nápoje, špekáček, pozve k  ohni. 

Všichni účastníci si budou moci vybrat - nápoje, namaţou si  chleby hořčicí, vezmou si 

sami buřt na tácek, jak kdo chce a  jak zvládne, hlavně aby to bylo co nejvíce „jejich“ 

a  uţili si to. 

Posedáme si okolo „ohně“ na ţidle. Volně společně budeme zpívat písně s  kytarou, aţ 

bude paní M. taky chtít, zahraje nám na housle a  přidá se. 

Písničky zazní známější dle výběru: Tisíc mil, Na tu svatú Katerinu, Ó  hřebíčku 

zahradnický, Jó třešně zrály,  Niagara. 

16:25 – „Ukotvení“ okolo ohně - společné drţení za ruce v  kruhu a  písnička 

„ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE“ – pokusíme se o  kánon, na dvě části a  necháme 

doznít atmosféru setkání.  

16:30 (35) – Ukončení programu a  poděkování + pozvání na další setkání 

 

Reflexe:  

Během tohoto setkání probíhaly téměř všechny aktivity společně. Povídání o  výletech 

a  místech, která kdo navštívil bylo zajímavé a  přínosné. Ovšem někdy je třeba citlivě 

některé seniory upozadit, aby měli prostor i  ostatní. Coţ asistentky vidí a  jsou na to 

připraveny, kaţdý dostává dostatek prostoru sdělit ostatním, co proţil, případně se můţe 

více rozpovídat své facilitační asistentce. Při setkání se hodně zpívalo, a  uskutečnil se 

i  „výlet“ a  ač byl jen do další místnosti, byla tato změna prostředí vítaná. Po skončení 

setkání byli senioři pozváni na vernisáţ vytvořenou z  fotografií z  minulých setkání, která 

probíhala ve vyšším patře budovy Jabok. Zde si mohli prohlédnout fotografie ze setkávání 

a  z  aktivit, kterých byli součástí.  

  



69 

 

7 . SETKÁNÍ            9. února 2017 

„TEN UMÍ TO A  TEN ZAS TOHLE“ 

Cíl: 

Setkání by mělo slouţit k  navození atmosféry vzpomínek na dobu práce a  zaměstnání. 

Bude se nést ve skupinovém duchu. U  našich hostů bychom měli společně podpořit zájem 

o  téma a  pomoci vrátit se vzpomínáním do doby středních let, kdy chodili do práce 

a  cítili se být součástí širšího kolektivu, ţivili své rodiny, cítili se silní a  kompetentní. 

Program: 

do 13:30 – Příchod všech asistentů a  lektorů, příprava občerstvení a  techniky 

13:30 – 14:30 Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 – 15:00 Neoficiální část programu 

15:00 Přivítání přítomných a  představení programu 

Zahájíme setkání, představíme téma, zdůrazníme, ţe setkání bude více „hravé“, zaměřené 

na naše zaměstnání a  pracovní ţivot. Stručně představíme program, co se bude dít dál. 

Nebude úvodní kolečko, co kdo pracoval (viz dále) 

15:05 Píseň Ten umí to a  ten zas tohle – videoprojekce 

15:10 Poznávání profesí 

Na plátně budeme promítat obrázky, které charakterizují jednotlivé profese, jednotlivé 

stoly budou přemýšlet, co obrázek představuje (při kaţdém obrázku dostanou čas na 

rozmyšlení a  zapsání odpovědi, po promítnutí posledního obrázku proběhne kolečko 

a  kaţdý řekne, co obrázek představoval) a  na závěr vyhodnotíme, všichni to budou mít 

dobře a  tak si zatleskáme. 

15:30 Píseň  

Ach synku synku, Já mám koně, Pásla ovečky, Kdyţ jsem husy pásala, Okolo Třeboně, 

pasou se tam koně, Kdyţ jsem já šel tou Putimskou bránou,  

15:35 Zadání dramatizace 
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Kaţdá rodina + asistentka tvoří tým. Úkolem dramatizace je představit, v  jaké profesi 

dotyčný pracoval – ale pozor!!!!  nesmí to říct, ostatní týmy to musí uhodnout.  

Dramatizace můţe mít formu: 

 pantomimy (scénka i  více účastníků beze slov) 

 hraná scénka s  mluvením 

 mluvený popis profese, můţe představit i  někdo z  členů týmu (např. u  paní V.) 

 Pana S. bychom při jeho „dramatizaci“ mohli poprosit o  to, aby přečetl z  Bible, Knihu 

Genesis o  tom jak Pán Bůh stvořil svět. Zabralo by to nejméně 10 min. - moţná, ţe by 

byl ochoten obléci talár.  

Pokud ještě nemáte napsanou profesi na připravené kartičce, napište ji prosím. 

15:50 Dramatizace  

Jednotlivé týmy se představují a  ostatní hádají. Poté umístíme kartičku na připravenou 

tabuli.  

Tým také můţe povědět něco o  práci hosta a  zodpovědět na otázky Na co jste byl/a  ve 

své práci hrdý/á ? Co se vám nejvíce podařilo? Za co jste byl/a  oceněn/a ? 

16:15 Píseň  - Jede, jede, poštovský panáček,  Kdyţ jsem já slouţil… 

16:20 Závěrečné slovo 

Nakonec shrnout podle kartiček, ţe ačkoli kaţdý dělal něco jiného, všichni našli společnou 

řeč a  pracovali pro dobro celku. 

16:25 Závěr 

 chytneme se za ruce a  pustíme potichu (ale dost nahlas, abychom rozuměli těm 

slovům) písničku Dělání od Svěráka a  Uhlíře. Mohli bychom si k  tomu broukat 

a  „kolíbat se“. 

 poděkujeme všem za příjemně strávené chvíle 

 pozvání na příští setkání 

16:30 – 16:45 Rodiny odchází 

 

Reflexe:  

Setkání bylo oţiveno nově zařazenou aktivitou – dramatizací. Rodiny s  asistentkou 

předváděli profesi, kterou dříve vykonávali. Všichni účastníci terapie se dramatizace 
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zúčastnili, nikdo nebyl proti a nikdo nemusel být přemlouván či k aktivitě motivován. Je 

dobře, ţe tato aktivita byla zařazena, aţ do pozdějšího setkání, senioři se jiţ mezi sebou 

znají a  nestydí se. Bylo dobré, ţe na konci se všechna povolání/profese propojili 

a  vytvořili další prvek pospolitosti. 
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8 . SETKÁNÍ          2. března 2017 

„CO JSME RÁDI DĚLÁVALI, CO NÁS TĚŠILO“ 

„Naše koníčky, hry“ 

Cíl:  

Setkání by mělo slouţit ke vzájemnému sdílení vzpomínek na činnosti, které naši hosté 

rádi dělali ve volném čase, jak v  dětství, tak i  v  mládí a  dospělosti. Tedy tématem budou 

jejich koníčky a  případně oblíbené hry. Je to tedy další příleţitost k  radosti z  vytvořeného 

díla, k  ozvláštnění a  ocenění našich hostů, ale také k  uvolnění, relaxaci, hře, které jsou 

běţnou součástí normálního ţivota.  

Prostřednictvím vzájemného sdílení vzpomínek a tvorbou společného díla 

(Vzpomínkového obrazu) bychom chtěly podpořit sounáleţitost mezi rodinami, prohloubit 

vzájemné vztahy, společenství. 

Cílem je také vytvořit neformální příleţitost pro setkání rodinných pečujících a  sdílení 

vzájemných zkušeností s  péčí o  své blízké. 

Dále vytvořit příleţitost paní M., aby mohla i  přes svou nemoc udělat několik snímků 

fotoaparátem na stativu, který eliminuje třes rukou. (Vycházíme z  jejího sdělení, kdy 

řekla, ţe je jí líto, ţe jiţ nemůţe fotit, protoţe se jí třesou ruce.) 

Program: 

do 13:30 – Příchod všech asistentů a  lektorů, příprava občerstvení a  techniky 

13:30 – 14:30 Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 – 15:00 Neoficiální část programu 

15:00 Přivítání přítomných a  představení programu 

Zahájíme setkání, představíme téma, zdůrazníme, ţe setkání bude zaměřené na společné 

sdílení vzpomínek na naše koníčky, hry a  společné dílo. Stručně představíme program, co 

se bude dít dál. 

15:05 Píseň: „Já mám koně, vraný koně…“   

1 . souvislost s  tématem koníčky 
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2 . zájem o  koně pana S.  

15:10 I . část Společné vzpomínání  

Koordinátorka vybídne postupně rodiny, aby ukázali „svůj“ předmět(y ) a  povídali o  něm. 

Při představení je třeba hlídat čas, bude potřeba to uvést na začátku: „Prosím Vás, zda 

byste nám mohli krátce představit činnost, kterou máte spojenou s  předmětem, který jste si 

vybrali.“ Rodina, případně  asistent  by mohl doplnit, podpořit (ale pozor na to, aby někdo 

nemluvil „za“ hosta).  

Koordinátorka(y ) se téţ obrátí na ostatní rodiny, zda mají s  danou činností, předmětem, 

spojeny nějaké vlastní vzpomínky, historky a  sumarizuje a  propojí vzpomínky členů 

skupiny. 

15:30 Píseň – Waldemar Matuška „Uţ koníček pádí“: bude jen puštěna na počítači 

k  poslechu, kdo jí zná, přidá se. Nebudeme zvlášť promítat slova (moc sloţité). 

15:35 II. část Tvorba vzpomínkového obrazu 

Velmi uvítáme výtvarné rady paní B. 

Cílem této části je podpořit nejen vzpomínání individuální, ale i  vědomí, ţe můj příběh 

můţe být důleţitou součástí příběhu skupiny. 

Ze stolu uklidíme vzpomínkové předměty za pomoci asistentek (nebo budou umístěny na 

velkém šátku, ubrusu a  rychle je tedy sbalíme do uzlíčku). 

Asistentky pak rozdají své rodině připravené výtvarné potřeby (čtvrtky A4, A3), lepidlo, 

nůţky, fixy, pastelky, tuţka, guma) a  uprostřed stolu budou k  dispozici obrázky 

vystříhané z  kalendářů, časopisů, vytištěné z  webu, které se týkají koníčků a  her. Budou 

také k  dispozici kousky látek, bavlnek a  vlny. Kaţdý host za pomoci asistentky, paní B. či 

rodinného příslušníka vytvoří svůj vlastní vzpomínkový obrázek (koláţ). Max. 3  obrázky 

+ dokreslení + text + dolepení látky, vlny…. Bude připraven příklad. Přes asistentky se 

pokusíme koordinovat přibliţně stejné dokončení podle aktuální situace a  času (asi 

v  16:15). 

V  tomto okamţiku, neţ se naši hosté pustí do práce, tedy cca v  15:40, by byla příleţitost 

pro rodinné pečující se sejít u  připraveného stolku v  přední části místnosti ke sdílení 
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vlastních zkušeností nebo konzultaci s  ostatními lektory. Tato nabídka bude přednesena na 

začátku při úvodu do této části.  

Je moţné, ţe této nabídky vyuţije jen někdo. Ostatní si mohou téţ vytvořit vlastní koláţ 

nebo pomáhat svým blízkým 

Jakmile rodiny dokončí svůj obrázek, mohou ho umístit dle svého přání za pomoci B. do 

celkového obrazu. B. přinese tvrdý kartón, na který se dílčí díla mohou připevnit a  ona je 

propojí, mluvila i  o  speciálních sprejích, kterými se mohou koláţe propojit barevně. 

Případně se sprejem dá nakreslit i  rám.  

Kaţdý host by mohl ještě říct několik slov o  tom, co vytvořil. 

Poté by se mohl obraz nafotit nejprve samotný, potom se všemi autory a  následující 

setkání by mohli dostat všichni laminované obrázky jako památku na společné dílo. Byla 

by to téţ příleţitost pro paní M. i  jiné zájemce, aby si udělali vlastní snímek. Tento obraz 

by mohl zůstat v  Jaboku, kde se tvoří nebo uţ je reminiscenční chodba.  

16:15 III. část Závěr 

 Sejdeme se zase všichni u  stolu, budou zapálené svíčky  

 Poděkujeme za společné dílo a  předáme slovo panu farářovi 

 Závěrečné slovo – krátká (max. 5  min) promluva pan faráře S. na téma půst, doba 

postní (nebo přednese svou báseň na toto téma). Důvodem k  zařazení této části je 

začátek doby postní, den před setkáním, 1. 3. je Popeleční středa. Je to tedy příleţitost, 

aby se pan farář s  námi mohl podělit o  své myšlenky a  duchovně nás obohatit 

 Chytneme se za ruce kolem stolu + píseň V +W  „Ţivot je jen náhoda“ (jen známý 

refrén).  

 Slova budou promítána, s  doprovodem našich hudebníků (R., paní M., pan H.)  

 Poděkujeme ještě jednou všem za příjemně strávené chvíle 

 Pozvání na příští setkání 

16:30 – 16:45 Rodiny odchází 

Reflexe:  

Tématem osmého setkání byli hry, koníčky a aktivity, které seniory baví nebo bavili 

v dětství, mládí či dospělosti. Cílem setkání bylo nechat seniory, aby sdíleli své záţitky 

z dětských her, aby si vybavili radostné období dětství. Tento cíl byl naplněn, kaţdý si 

vzpomněl na nějakou hru, kterou v dětství rád hrával a zajímavé bylo slyšet, jak se lišili 

názvy her, podle toho odkud kdo pochází. Během této aktivity měli čas i  rodinní 
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příslušníci, aby si povídali mezi sebou a  sdíleli své zkušenosti s  péčí o  svého příbuzného. 

Jak jsem jiţ zmínila, díky tomu, ţe jiţ facilitační asistentky seniory dobře znají a  senioři se 

nestydí zmínit, co by chtěli zkusit, nebo o  čem by si chtěli povídat, vznikla situace, kdy se 

jedna seniorka zmínila, ţe by ráda ještě fotila, ale bohuţel to jiţ kvůli její nemoci není 

moţné. Asistentky tak připravily stativ a  fotokoutek, kde se kaţdý mohl vyfotit a  zmíněná 

seniorka mohla stativ obsluhovat. Během setkání vznikla velká koláţ z  fotografií jako 

společné dílo všech zúčastněných. 
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9 . SETKÁNÍ         23. března 2017 

„VZPOMÍNÁME: PRVNÍ LÁSKA, SVATBA, LIDI, KTERÉ MÁME RÁDI“   

Cíl:  

Setkání by mělo slouţit ke vzájemnému sdílení vzpomínek na první lásky, lásky, svatbu, 

manţelství, přátelství a  čas strávený s  lidmi, které máme rádi. 

Prostřednictvím vzájemného sdílení vzpomínek, navázání atmosféry svatební hostiny, 

uvázání svatební kytice a  tvorby svatebních oznámení, bychom chtěly podpořit 

individualitu kaţdého zúčastněného, hodnoty a  důleţitost jeho ţivotních zkušeností 

týkajících se mezilidských vztahů, manţelství a  přátelství. 

Cílem je také vytvořit neformální příleţitost pro setkání rodinných pečujících a  sdílení 

vzájemných zkušeností s  péčí o  své blízké. 

Program: 

do 13:30 – Příchod všech asistentů a  lektorů, příprava občerstvení a  techniky 

13:30 – 14:30 Porada lektorů a  asistentů, závěrečná úprava prostoru 

14:30 – 15:00 Neoficiální část programu 

15:00 Přivítání přítomných a  představení programu 

Zahájíme setkání, představíme téma, zdůrazníme, ţe setkání bude zaměřené na společné 

sdílení vzpomínek na jejich proţité lásky, seznámení s  budoucím manţelem/kou, svatbu, 

manţelství. Stručně představíme program, co se bude dít dál. 

15:05 společný přípitek  

(Cinzano nalito ve skleničkách) 

Bude se servírovat šunková rolka na talířkách, příbory, bílé ubrousky budou připravené na 

stole 

15:15 Společné vzpomínání 

Atmosféra svatební hostiny 
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Plynulá neformální konverzace, koordinátorky budou chodit okolo stolu, popisovat co se 

děje, ptát se jak hostinu proţívali 

Prostor pro rodiny a  jejich krátké vzpomínky například na seznámení, svatbu, co je 

k  tématu jako první napadlo, komu byly na svatbě, jaké tradice a  zvyky měly … 

15:30 Píseň – Lásko boţe lásko, Vínečko bílé 

Odnesení talířku a  příboru. Představení aktivity 

15:35 Uvázání svatební kytičky, svatební přání 

Bude připraveno několik předtištěných motivů – balón, kmen stromu atd. Na papír je 

moţné dopsat jméno, datum nebo něco individuálního. Do obrázků otiskneme prsty nebo 

nalepíme list nebo papírového motýla (přinese K.). Prst si namočíme z  houbičky s  barvou 

a  setřeme vlhčeným ubrouskem. (Barva bude temperová, ne razítkovací – přinese J.) 

Budou připraveny řezané květiny, bílé stuhy, krajky, papírové manţety, zelené rostliny... 

Dámy si uváţou malou svatební kytičku, s  kterou se budou fotografovat a  pak si ji dají do 

ozdobené skleničky s  vodou a  odnesou domů. 

Stoly jsou sestaveny do jedné řady z toho důvodu, aby měli všichni k  sobě blízko. Budeme 

tvořit a  povídat si mezi sebou. 

15:45 Slavobrána 

Aţ bude práce hotova, projdeme slavobránou, na taneční parket. Vytvoříme špalír, bude 

znít svatební pochod, budeme vyhazovat konfety. Pokud přijde H. s vnučkou, dáme je do 

ruky košíček s  konfetami, které můţe házet. Nebo nabídne, aby si kaţdý vzal hrstičku 

a  najednou je všichni vyhodíme. 

15:50 Společné focení 

Po pár krocích se dostaneme k  společnému focení na připravených ţidlích – dámy 

s  květinou, manţelé a  rodiny spolu, asistentky okolo. A. bude fotograf, K. bude korigovat 

aranţování lidí, aby se vešli na fotku (dramatizace). 

16:00 tanec 
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společný tanec – všichni do kruhu, uvnitř kruhu tančí páry, které střídají partnera. 

Poprosíme manţelé O. o  předtančení. 

16:20 návrat ke společnému svatebnímu stolu-dort 

krájení a  podávání dortu, kaţdý dostane na talířek a  svatební ubrousek, k  pití citronáda 

16:30 závěr 

Závěrečné slovo  

Chytneme se za ruce kolem stolu + píseň Proč bychom se netěšili/ Věrné milování 

Poděkujeme ještě jednou všem za příjemně strávené chvíle 

Pozvání na příští poslední setkání 

16:30 – 16:45 Rodiny odchází 

Reflexe:  

Setkání probíhalo v  duchu prvních lásek a  svateb. Při tomto setkání měla autorka prce 

moţnost vyzkoušet si roli facilitační asistentky. Tedy byla po celou dobu setkání 

k dispozici jedné z rodin. Během kreativních aktivit se procvičovala jemná motorika 

(tvoření svatebního přání a vázání svatební kytice). Kaţdý své dílo opět představil ostatním 

a  pak se společně se svojí rodinou prošli pod slavobránou s  uvázanou kyticí. Nakonec 

spojeni v  kruhu za ruce, se tancovalo a  poté  se sdíleli záţitky ze svateb. Jelikoţ se 

jednalo o  předposlední setkání (poslední v  práci jiţ neuvádím, jelikoţ proběhne aţ po 

termínu odevzdání práce), vyvstala otázka, zda by bylo moţné se vídat dál. Coţ je chtěný 

a  vítaný závěr celého projektu. Rodiny se mezi sebou seznámily a  mají touhu se vídat 

dále a  sdílet své záţitky, pocity apod. 
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7.4 Dílčí závěry 

Abychom deklarovali cíl práce, tedy kritické zhodnocení průběhu reminiscenční terapie, je 

třeba si uvědomit, jak je zmíněno jiţ v  úvodu práce, ţe dochází k  demografickému 

stárnutí společnosti. A  se zvyšujícím se věkem narůstá i  výskyt demence. Proto je třeba se 

více zabývat aktivizačními metodami a  reminiscenční terapií jako takovou. 

Výzkumným problémem bylo zjistit, jaký přínos má reminiscenční terapie pro 

vzpomínajícího, jeho rodinu, ale i  pro pracovníky instituce. 

Jaký přínos má reminiscenční terapie pro vzpomínajícího? 

Na základě proběhlého pozorování můţeme vyvozovat, ţe přínos reminiscenční terapie pro 

vzpomínající je do značné míry v  poskytnutí prostoru pro vyjádření svých myšlenek 

a  moţnosti naslouchajícího okolí. Zachování důstojnosti, autonomie a  moţnosti 

svobodného rozhodování. 

Jaký přínos má reminiscenční terapie pro členy rodiny? 

Přínos reminiscenční terapie pro členy rodiny na základě provedeného pozorování 

vnímáme v  pocitu sounáleţitosti s  ostatními rodinami, moţná inspirace na doma, výměna 

zkušeností s  ostatními pečujícími, moţnost vidět svého blízkého v  jiném světle. 

Jaký přínos má reminiscenční terapie pro pracovníky instituce? 

Z  proběhlého pozorování vyvozujeme, ţe přínos pro pracovníky tkví v  moţnosti 

naslouchat „moudrosti“ lidí staršího věku, sblíţení s  rodinou a  pocit zadostiučinění 

v  poskytnutí pomoci seniorovi uvědomit si hodnotu proţitého ţivota. 

 

V  rámci výzkumu docházíme k  závěru, ţe senioři jsou nuceni vyrovnat se s  řadou změn 

souvisejících s  procesem stárnutí. Senioři s  kognitivní poruchou by měli mít moţnost být 

aktivizováni. Nemalou roli hrají rodinné vztahy, tedy na kolik se seniorovi věnují jeho 

rodinní příslušníci, zda v  nich má oporu a  podporu, kterou v  tomto období tolik 

potřebuje. 
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8 Závěr 

Předloţená bakalářská práce se zabývala moţností vyuţití reminiscenční terapie u  seniorů 

a  jejím přínosem.  

Teoretická část práce si kladla za cíl čtenářům přiblíţit průběh reminiscenční terapie, její 

metody a  postupy. Jedna z  kapitol je věnována otázkám stáří a  s  ním spojenými 

potíţemi. Další kapitoly se věnují moţnostem sociálních sluţeb v  České republice 

s  důrazem na sociální sluţby určené seniorům. Další kapitola je zaměřena na porovnání 

reminiscenční terapie u  nás a  ve světě. 

Cílem empirické části této práce bylo kriticky zhodnotit průběh konkrétní reminiscenční 

terapie na základě pozorování. 

V  rámci realizace výzkumné části bylo provedeno šetření pomocí zúčastněného 

pozorování. 

Jak je zmíněno v  předešlé kapitole, největší přínos reminiscenční terapie vidí autorka 

v  poskytnutí prostoru pro vyjádření svých myšlenek a  moţnosti naslouchajícího okolí. 

Zachování důstojnosti, autonomie a  moţnosti svobodného rozhodování, dále v  propojení 

rodinných příslušníků a  moţnosti načerpání inspirace pro domácí péči. 

Závěrem lze konstatovat, ţe ačkoliv reminiscenční terapie v  České republice není zatím 

tolik rozšířená, existují v  domovech pro seniory další moţnosti aktivizace, které lze při 

práci se seniory s  kognitivní poruchou vyuţít. 
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