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Anotace  

 

Bakalářská práce „Péče o seniory s demencí v domově se zvláštním režimem 

v Opolanech a Pátku“ se zabývá tématem stáří, demence a její diagnostikou a 

léčbou se zaměřením na případné agresivní chování. Nejvíce pozornosti je 

věnováno nefarmakologické léčbě. Dále se autorka soustředila také na 

Alzheimerovu chorobu jako nejčastější příčinu demence, její stadia a 

diagnostiku. V bakalářské práci je popsáno problémové chování u lidí 

s demencí, kdy je kladen důraz na agresi a její příčinu.  

Autorka se v praktické části zabývá právě výše zmíněnými 

nefarmakologickými přístupy při zvládání agresivního chování. Pomocí 

dotazníkového šetření zjišťuje, zda jsou v zařízení nefarmakologické přístupy 

využívány a jestli mají pozitivní vliv na agresivní projevy klientů s demencí. 

Dotazníkové šetření je prováděno v domově se zvláštním režimem 

v Opolanech a Pátku u pracovníků v sociálních službách. Autorka bude moci 

v závěru říci, jestli jsou v těchto dvou zařízeních využívány nefarmakologické 

přístupy a také to, zda v případě využívání mají  ve většině případů efektivní 

vliv na agresivní projevy či nikoli. 
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Stáří, demence, Alzheimerova choroba, agresivní chování, nefarmakologické 

přístupy. 

 

 

 

 



Anotation 

Bachelor´s thesis „Care of elderly people with dementia in the Home with 

special regime in Opolany and Pátek“ deals with topics of aging, dementia and 

its diagnostics and treatment with focus on aggressive  behaviour. The most 

concentration is given to a non-pharmacological treatment. The author then 

concentrated on Alzheimer disease as the most common cause of dementia, its 

stages a diagnostics. The Bachelor´s thesis describes problem behaviour of 

people with dementia, where aggression and its cause is pointed out. 

 

In the practical part the author deals with the above mentioned non-

pharmacological treatment during solving the aggressive behaviour. With the 

help of a questionnaire survey she is finding out if some non-pharmacological 

treatment is used in the facility and if it has a positive influence on the 

aggressiveness   symptoms of the client with dementia. The questionnaire 

survey is performed in the Home with special regime in Opolany and Pátek and 

the respondents are social service workers. 

In the conclusion the author will be able to say if non – pharmacological 

treatment is used in these two facilities and if so, then if the case of using it has 

in most of cases some influence on aggressiveness symptoms or not. 

 

Key words: 

Age, dementia, Alzheimer disease, aggressive behaviour, non-pharmacological 

treatment 
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Úvod 

Složení lidské populace se v současné době mění. Na celém světě 

přibývá starších lidí. S trendem prodlužující se délky života se stále více lidí 

dožívá vysokého věku. Právě stárnutí populace se stalo v posledních letech 

velmi diskutovaným tématem. Stáří s sebou přináší zdravotní, sociální i 

ekonomické problémy. Jedním z nejčastějších zdravotních a sociálních 

problémů je demence. Demence je velmi rozšířený problém. Celosvětový počet 

lidí s demencí podle statistiky přesahuje 44 miliónů, v roce 2030 se tento počet 

pravděpodobně zvýší na téměř 76 miliónů, v roce 2050 se počet lidí s demencí 

odhaduje na 135 miliónů. S věkem se výskyt demence zvyšuje. V populaci 

starší 65 let je četnost výskytu 5%. Ve věkové kategorii nad 85 let je výskyt 30 

– 50 %. V roce 2013 už podle odhadů bylo u nás lidí s demencí 143 000.
1
 

Během mého studia na vyšší odborné škole jsem měla možnost 

absolvovat řadu praxí. Během těchto praxí jsem měla příležitost navštívit 

zařízení pro lidi s demencí. Byla to pro mě velká zkušenost. S těmito lidmi a 

jejich rodinami jsem strávila mnoho času, během kterého jsem mohla vidět, jak 

je tato choroba obtížná pro daného člověka i jeho rodinu. Člověk, který byl 

dříve studovaný profesor, milující tatínek a dědeček, si nemůže vzpomenout na 

to, co dělal před hodinou. Mění se jeho chování, bývá agresivní, například 

v noci pobíhá v pyžamu po ulici. Po této zkušenosti jsem se rozhodla se více 

věnovat této problematice a napsat o tom bakalářskou práci.  

Cílem mé práce je nastínit, jak se pomocí nefarmakologických přístupů 

vypořádat s agresí u lidí trpících Alzheimerovou chorobou, kteří žijí 

v zařízeních sociální péče. Informace budu zjišťovat v domově se zvláštním 

režimem v Opolanech a Pátku. Důvodem volby tohoto cíle je skutečnost, že je 

                                                           
1
 Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. Praha: Grada, 2009, s. 21. 

Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2454-6. 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/
http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/
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pro nemocného člověka vždy lepší hledat i jiná řešení než medikaci. Proto je 

mojí snahou zjistit, zda se tato dvě zařízení snaží zmíněný přístup využívat a 

pokud ano, jestli má jeho aplikace v praxi pozitivní efekt na zlepšení 

agresivního chování lidí postižených výše zmíněnou chorobou. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Stáří jako jedna z etap života 

Stáří je nevyhnutelnou součástí života všech živých tvorů, člověka 

nevyjímaje. Stárnutí lidského organismu je neodvratitelný proces, jenž člověka 

provází od okamžiku narození do konce jeho bytí. Celý náš život prochází ve 

svých jednotlivých etapách – dětství, dospělosti a stáří -  řadou změn. Stáří 

však bývá mnohými nedoceňováno. Složení lidské populace se v současné 

době mění. Na celém světě přibývá starších lidí. S prodlužující se délkou života 

se stále více lidí dožívá vysokého věku. Právě populační stárnutí se stalo v 

posledních letech velmi diskutovaným tématem. 

1.1  Definice pojmu stáří 

Haškovcová charakterizuje stáří jako přirozené období lidského života, 

vztahované k životnímu období dětství, mládí a době zralosti. Zdůrazňuje, že 

stáří není nemoc, ale přirozený proces změn, které trvají celý život, ale více 

zřetelné jsou až v pozdějším věku.
2
 

  „Stáří není choroba, je však spojeno se zvýšeným výskytem nemocí a 

zdravotních potíží. Kromě smrti je hlavní hrozbou chorob ztráta 

soběstačnosti.“
3
 Ta se s přibývajícím věkem výrazně snižuje a starý člověk si 

tak nemůže své základní potřeby plně saturovat sám, což vede ke zvýšené 

závislosti na jiných lidech a mnohdy k nucené životní změně. 

Bumbálek s Mühlpachrem se shodují, že stáří je jakousi závěrečnou 

etapou lidského života, jeho přirozeného průběhu, která se projevuje jistými 

                                                           
2
 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček 

Brain Team, 2010, s. 10-16. ISBN 978-80-87109-19-9. 
3
 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 

39. ISBN 8021033452. 
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charakteristickými znaky a specifiky. Dále je spojováno s úbytkem fyzických, 

psychických i sociálních kompetencí. 

1.2 Charakteristika stáří 

Období stárnutí a stáří je všeobecně pojímáno a chápáno negativně, s 

obavami. Jsou očekávány problémy, omezení v důsledku ztráty soběstačnosti, 

snížení mentálních funkcí, omezení kontaktů s okolním prostředím a ztráta 

možnosti seberealizace. Obavy a negativní očekávání vedou také ke strachu z 

ponížení, ze ztráty lidské důstojnosti a ztráty respektu především při 

nesoběstačnosti. Tyto obavy nejsou zcela opodstatněné, protože při 

fyziologickém průběhu stárnutí a stáří nedochází automaticky a vždy k 

popsaným problémům. Závisí tedy na konkrétním průběhu stárnutí. 

Ve své práci zmiňuji spíše negativní projevy ve stáří, ale samozřejmě se 

stářím je spjato mnoho pozitivního a překrásného. Je to období, kdy lidé mají 

čas pro sebe a pro své příbuzné. Někteří lidé o tomto období mluví jako o 

nejhezčím období svého života.  

   

Dle Světové zdravotnické organizace je doba stáří členěna na : 

 rané stáří (60 - 75let) 

 pravé stáří neboli pokročilý věk (75 - 90let)  

 dlouhověkost neboli vysoký věk nad 90 let.  
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1.3 Změny ve stáří 

„Stárnutí přináší zhoršení tělesného i duševního stavu. Tento proces 

bývá individuálně variabilní z hlediska času, rozsahu i závažnosti projevů. 

Proces stárnutí závisí na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých 

vlivů prostředí, které se v organismu stárnoucího člověka postupně 

nahromadily.“
4
 

V lidském organismu dochází ve vyšším věku k mnohým změnám. Jejich 

nástup je časově různorodý v souvislosti se životním stylem, zlozvyky apod. 

Biologické změny – se projevují poklesem všech tělesných funkcí, 

změnami spánkového rytmu, chutí k jídlu, úbytkem energie. Biologické změny 

jsou nejvíce viditelné na kůži.  

Psychické změny – dochází ke snížené schopnosti adaptace a snížená 

odolnost vůči stresu. Senioři bojí se bezmocnosti, opuštěnosti, smrti, neradi se 

podřizují, touží po soukromí a pohodlí. Trpí psychickými poruchami, 

depresemi a mají zvýšenou citovou labilitu (plačtivost). „Změny psychiky se 

mohou projevit zejména v poznávacích schopnostech (vnímání, pozornost, 

paměť, představy, myšlení). V pozdějším věku se u některých seniorů objevují 

poruchy paměti, rozhodovacích schopností a poruchy osobnosti. Přibývá 

duševních onemocnění a je také zaznamenán nárůst demencí, zvláště 

Alzheimerovy choroby.“
5
 

 Kognitivní změny - Zhoršuje se paměť – především paměť pro nové 

události, zatímco dávno minulé zážitky zůstávají většinou v paměti dobře 

uchovány. Kromě toho bývají vzpomínky obsahově a emočně zkresleny. 

                                                           
4
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000, s. 

448.  
5
 Klevetová, D., Dlabalová, I.: Motivační prvky při práci se seniory, 2008, str. 23.   
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 Sociální změny jsou jedny ze zásadních změn v životě, které ho mohou 

ovlivnit. Končí role pracujícího člověka a tím může dojít ke snížení 

společenské prestiže a autority. Mění se i ekonomická situace seniorů, jejíž 

příčinou je nízká penze. Nastávají změny vztahů v rodině (úmrtí partnera, 

přátel), pocity izolace (osamocení), pocit závislosti na druhých lidech, 

neprospěšnost, obtěžování druhých. 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 VENGLÁŘOVÁ, Martina. Problematické situace v péči o seniory: příručka pro zdravotnické 

a sociální pracovníky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024721705. 
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2. Demence 

  „Demence je skupina duševních poruch, jejichž nejzákladnější 

charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních funkcí, 

především paměti a intelektu, jako důsledek určitého onemocnění mozku. 

Demence je syndrom, který zahrnuje různé symptomy, a to nejen z oblasti 

kognitivních funkcí. Výsledkem je pak celková degradace duševních činností 

postiženého, ubývající schopnosti běžných denních aktivit, nakonec ztráta 

schopnosti samostatné existence.“
7
 

Demence má mnoho příčin. Nejčastější příčinou demence je 

Alzheimerova choroba. Tato choroba je primárním degenerativním 

onemocněním mozku neznámé etiologie s charakteristickými 

neuropatologickými a neurochemickými vlastnostmi. Mezi další významné 

typy demence patří vaskulární demence, která je následkem mozkových 

infarktů‚ způsobených cévní chorobou včetně hypertenzní cerebrovaskulární 

choroby. Hranice mezi jednotlivými podtypy přitom bývají nejasné, často se 

vyskytují také smíšené formy demence.
8
 

 

„Syndrom demence je jedna z nejčastěji se vyskytujících poruch ve 

stáří, i když se může objevit i v mladším věku. Demence je řazena mezi 

organická mozková onemocnění. U této choroby dochází ke snížení intelektové 

a paměťové úrovně. Demence se mohou vyskytovat již od dvou let života, kdy 

se předpokládá rozvoj intelektových schopností.“
9
 

                                                           
7
 Jirák R., Koukolík F.: Demence. Neurobiologie, klinicky obraz, terapie. Praha: Grada, 2004. 

8
 Zpráva o stavu demence [online]. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2014 [cit. 2017-

03-30]. ISBN 978-80-86541-45-7. 
9 Baštecký, J., Kümpel, Q., Vojtěchovský, M. a kolektiv: Gerontopsychiatrie, Praha, Grada 

Avicenum 1994, str. 239.   
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Demence jsou poruchy, u kterých postupně dochází k podstatnému snížení 

úrovně paměti i dalších kognitivních funkcí, které zajišťují adaptaci na 

prostředí, komunikaci s okolním prostředním a cílené chování. Mezi tyto 

funkce kromě paměti patří pozornost, vnímání, funkce řečí a exekutivní 

funkce, které ovlivňují schopnost být motivován, naplánovat nějakou činnost a 

poté ji zpětně zhodnotit. Demence postihuje i jiné funkce. Mluvíme o třech 

skupinách funkcí, které jsou demencí ovlivněny. 

 Kognitivní funkce 

 Aktivity denního života 

 Behaviorální a psychologické příznaky - poruchy emocí, chování, 

spánku 

 

Základní příznaky 

1. Postižení kognitivních funkcí – většina demencí se nejprve projevuje 

poruchami paměti. 

2. Postižení aktivit denního života – začínají být narušeny běžné 

dovednosti, profesionální schopnosti a také péče o sebe sama. Ze 

začátku vypadávají složité profesní aktivity, později dochází i na 

instrumentální aktivity denního života. U pokročilých demencí člověk 

ztrácí schopnost oblékat se, samostatně se najíst a také udržovat 

základní hygienu. 

3. Behaviorální a psychologické příznaky – bývají označovány jako 

nejobtížnější projevy demence. Zpravidla se objevují ve středním stádiu 

demence. Poruchy chování mohou mít různý charakter. Nejčastěji to 

bývají stavy neklidu. Také se často vyskytují přidružené psychotické 

příznaky. Objevují poruchy emocí, nekontrolovatelné afekty, hlavně 
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afekty vzteku a též poruchy spánku, kde mají nemocní lidé otočený 

cyklus spánku. Ve dne spí a v noci jsou bdělí. 
10

 

2.1 Diagnostika a přehled demencí 

U demencí je důležitá správná a včasná diagnostika, je nutno rozlišit 

demence od non-demencí, od příznaků normálního stárnutí a klinických obrazů 

imitujících. 

Pomůckou k určení střední a těžké demence zejména při Alzheimerově nemoci 

je Folsteinův MMSE (Mini-Mental State Examination). Je nejpoužívanější 

metodou ke zjištění celkových kognitivních funkcí a k záchytu demence s 

určením míry postižení. Test zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí 

orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, 

pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti. Test dobře 

odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí.
11

 

Další metodou je test hodin, kdy je úkolem nakreslit hodiny. Pokud člověk trpí 

demencí, bude mít s tímto úkolem problém.  

O demenci se hovoří velmi obecně. Vznik této poruchy má různé 

příčiny, a proto je potřeba v praxi rozlišit mezi jednotlivými typy demencí. 

Nejčastěji jsou děleny do tří základních skupin: 

a) atroficko -  degenerativní demence – např. Alzheimerova demence, 

demence při Parkinsonově chorobě, Pickova choroba 

b) demence ischemicko- vaskulární –  např.multiinfarktová demence, 

demence smíšeného typu 

                                                           
10

 Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. Praha: Grada, 2009, s. 22-

24. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2454-6. 
11 Testy demence [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: 

http://www.zivotsdemenci.cz/testypameti 
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c) synptomatické demence – široká skupina demencí, kam náleží např. 

metabolické demence, demence při infekčních onemocněních, 

prostá alkoholová demence
12

 

 

2.2 Stadia demence na příkladu Alzheimerovy choroby 

Pro potřeby péče a poskytovaných služeb je užitečné definovat stadia demence. 

Ukazuji stadia demence na příkladu Alzheimerovy choroby z toho důvodu, že 

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence.  

. 

1. První stadium syndromu demence lze charakterizovat tak, že pacient je 

soběstačný a dokáže žít ve své podstatě samostatně. K tomu, aby mohli 

žít samostatně, potřebují lidé malou pomoc, například drobné pomůcky, 

cedulky, občasné zatelefonování. Je třeba, aby jim někdo připomněl 

návštěvu u lékaře. V tomto stadiu mají obtíže s novými přístroji, 

zhoršuje se jim paměť (zejména krátkodobá), zhoršuje se jim orientace 

v čase a prostoru, mívají potíže s rozhodováním, ztrácejí iniciativu, 

motivaci i zájem o své koníčky a oblíbené činnosti. Mezi první 

příznaky patří porucha krátkodobé paměti, zapomínání událostí, které 

se staly před krátkou chvílí. Naopak zážitky dávno minulé se 

postiženému člověku vybavují velmi snadno. Nemocní si začínají 

všímat toho, že zapomínají věci, a reagují na to různě- někteří úzkostí, 

strachem, ale také vztekem. Z tohoto důvodu se začínají cítit špatně ve 

společnosti a ukrývají se v ústraní. V první fázi jsou přítomny poruchy 

paměti, které nemusí byt výrazně nápadné a často také nemusí mít vliv 

na schopnost vést normální život. Obvykle jsou pak první příznaky 

                                                           
12

 ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2003. ISBN 80-718-4690-2. 
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onemocněni dávány do souvislosti s věkem pacienta. Právě v této fázi 

lze vhodně zvolenou léčbou zmírnit či pozastavit průběh onemocnění.  

 
2. Druhé stadium onemocnění je charakterizováno potřebou prakticky 

nepřetržitého dohledu a dopomoci při sebeobslužných aktivitách. Toto 

období je nejdelší, trvá 2 až 10 let a pro pečující je nejnáročnější. Klient 

se špatně orientuje v čase a prostoru, potřebuje pomoc při některých 

sebeobslužných dovednostech, bloudí ve známém prostředí. U 

některých lidí se přidružují i jiné příznaky, které ztěžují  péči. Dochází 

k pomočování, lidé bývají neklidní a mohou být agresivní. Klient má 

potíže orientovat se nejen venku, ale i ve vlastním bytě. Často také 

neví, kde žije, jaký je rok. Může se také stát, že nepozná své nejbližší. 

V této fázi se také mohou vyskytnout bludy a halucinace. Pravě v této 

fázi onemocněni mají význam nefarmakologické metody a aktivizace. 

Obecně platí, že není v silách jedince či jedné rodiny dlouhodobě bez 

pomoci a bez přestání pečovat o svého blízkého. Proto je dobré využít 

služeb, jakými jsou denní centra nebo odlehčovací služby. Česká 

alzheimerovská společnost má dobré zkušenosti s respitní péči 

v domácnostech. Česká alzheimerovská společnost má projekt 

„Bezpečný návrat“, který je určen pro lidi se středně pokročilou 

demencí. Klienti mají plastový náramek s kódem a podle něho jsou 

vyhledáni v databázi rodinní příslušníci či jiné osoby. Na náramku je 

pouze číslo, kam lidé mohou zatelefonovat. 

  

3. Třetí stadium onemocnění je období, kdy potřebují klienti zejména 

ošetřovatelskou péči 24 hodin denně. Jejich schopnost komunikace je 

velmi omezena. Přesto však i oni jsou schopni vnímat laskavý přístup 

pečující rodiny či zdravotnických pracovníků. Pravě tito lidé potřebují 

kvalitní a laskavou pomoc a péči. Jsou schopni rozpoznat vlídnost 
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prostředí, prožívat pocit uspokojení a štěstí. Klient obtížně polyká, 

nepoznává příbuzné, přátele ani dobře známe předměty, není schopen 

porozumět nebo se vyjádřit, bloudí, ani doma se neorientuje, špatně 

chodí, je inkontinentní, zůstává upoután na vozík nebo lůžko. V 

terminálním stádiu u demencí je postižena celá osobnost, trpí ztrátou 

osobní identity.
13

 

 

Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, v průběhu 

času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, 

myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. Alzheimerova choroba představuje 

50–60 % případů demence. Dalšími typy demence jsou například vaskulární 

demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence. 

2.3 Alzheimerova choroba 

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou syndromu demence a s 

prodlužujícím se věkem a rostoucím podílem starších osob v populaci se její 

výskyt trvale zvyšuje. Alzheimerova choroba je zpočátku plíživý a postupně 

progredující proces, při kterém dochází k poruše a zničeni nervových buněk a 

spojení. S tím dochází ke změnám osobnosti, chování. Pacient ztrácí zájmy, 

přestává navštěvovat své přátele, dochází k úpadku v eticko-estetické sféře a 

ochuzení myšlení. Postupně se objevují a rozvíjejí poruchy kognitivních 

funkcí. Paměť bývá porušena ve všech složkách, výrazně bývá postižena 

krátkodobá paměť a konsolidační fáze paměti. Myšlení v průběhu vývoje 

nemoci chudne, postiženi nejsou schopni logických úvah, řídne slovní zásoba. 

Mohou se objevit i bludy. Významné jsou emoční poruchy. Dochází k 

oploštění emotivity, a to spolu s úpadkem vyšších citů. Objevuje se 

                                                           
13

 HOLMEROVÁ. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum 

vydalo EV public relations, 2007, s. 34-38. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/alzheimerova-nemoc/
http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/jine-priciny-demence/
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egocentrismus, zaniká sociabilita. Vyskytuje se depresivní nálada, 

hyperaktivita nebo naopak apatie.
14

  

„Mezinárodní klasifikace nemocí charakterizuje Alzheimerovu chorobu 

následovně. Jde o deteriorace paměti a myšlení, které postupně narušují 

soběstačnosti v aktivitách denního života. Paměť je narušena ve všech složkách 

a k její poruše patří nedílně i poruchy chování a myšlení.“
15

 

Alzheimerova choroba se vyskytuje ve dvou podobách: 

Familiarní (vrozená) forma Alzheimerovy choroby je vzácná. Postihuje 

zpravidla 

jedince mladší 65 let a je zde podezření, že se vyskytuje v rodině.  

Sporadická (občasná) forma Alzheimerovy choroby tvoří zbytek všech 

případů. Je to typické onemocnění vyššího věku. Dědičné vlivy se uplatňují i 

při vzniku této formy Alzheimerovy choroby.
16

 

Objeví-li se u některého člena rodiny Alzheimerova rodina, čeká ostatní 

rodinné příslušníky jeden z nejnáročnějších úkolů. Někdy je situace tak vážná a 

jinak neřešitelná, že musí být nemocný umístěn do rezidenčního zařízení.  

Nabídka služeb pro osoby s demencí a pečující rodiny je v dnešní době dobrá, i 

když ne zcela uspokojující. Lidí s demencí stále více přibývá a zařízení je stále 

málo.  

Zařízení, v němž žijí nebo se pohybují lidé s demencí, by mělo být 

zabezpečeno proti možnému odchodu seniora. Současně by však mělo vytvářet 

pocit domova, mělo by tudíž disponovat velkou hlavní místností zahrnující 

kuchyň, kde by se mohli všichni setkávat tak, jak tomu bylo dříve. Právě 

                                                           
14

 Baštecký, J., Kümpel, Q., Vojtěchovský, M. a kolektiv: Gerontopsychiatrie, 

str. 243-245.   
15

 Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public 

relations, 2007, s. 39. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 
16

 HOLMEROVÁ, Iva. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické 

centrum vydalo EV public relations, 2007, s. 40. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 
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taková místnost navozuje pocit domova. Vše by mělo být pohodlné a dostupné, 

doporučuje se označit místnosti, aby se klienti lépe vyznali v budově. Každý 

klient by zde měl mít pocit bezpečí a pohodlí, aby mohl odpočívat a rovněž se 

zabývat celou řadou přiměřených aktivit. „K těm nejvhodnějším aktivitám patří 

činnosti, které staří lidé dělali celý život a jsou zafixované v dlouhodobé 

paměti (tanec, zpěv, cvičení, vaření, úklid, žehlení, práce na zahradě, 

prohlížení fotografií) prostě vše, co podporuje kognitivní funkce i tělesnou 

zdatnost.  

I člověk v pozdním stadiu demence je schopen vnímat lidský hlas, různé 

příjemné či nepříjemné podněty, do jisté míry i vyjádřit své přání a 

spolupracovat s pečovatelem.“
17

 

 

2.3.1 Diagnóza Alzheimerovy choroby  

Diagnózu Alzheimerovy choroby stanovíme na základě klinického vyšetření, a 

to dle následujících kritérii:  

• je přítomen syndrom demence (testy, eventuálně psychologické vyšetření 

prokazující poškození kognitivních funkcí),  

• není přítomno jiné onemocnění, které by syndrom demence mohlo způsobit,  

• není prokázáno jiné onemocnění mozku (nádor, hematom, důsledky cévního 

onemocnění mozku…) ale z testu je patrný určitý úbytek mozkové tkáně 

Pokud jsou výše uvedená kritéria splněna, jedná se velmi pravděpodobně o 

primární degenerativní proces, který k demenci vedl, ale nemusí se jednat čistě 

o Alzheimerovu chorobu. Může jít o jiný typ demence. Odlišení od jiných typů 

demence lze provést z klinického obrazu a zkušeností. Velmi záleží na tom, v 

jak časné fázi je onemocnění diagnostikováno. Vezměme v úvahu, že obraz 

                                                           
17

 Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: 

Portál, 2010, s. 183-184. ISBN 978-80-7367-818-0. 
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Alzheimerovy choroby (i jiné demence) je vlastně výsledkem plíživého 

procesu, který probíhá v mozku. Trvá spoustu měsíců či let, než se začne 

porucha kognitivních funkcí projevovat. V době, kdy se demence začne 

projevovat, došel tento proces v mozku tak daleko, že mozek přestává toto 

poškození kompenzovat. Jak proces pokračuje, stav se dále zhoršuje, člověk se 

přestává orientovat, zůstane závislý na péči druhých a umírá v důsledku jiného 

onemocnění během několika málo let od počátku projevů. V současné době je 

to již 10 až 20 let od (včasného) stanovení diagnózy.
18

  

Včasná a správná diagnóza Alzheimerovy choroby je základním a 

nezbytným předpokladem pro zahájení včasné a účinné léčby a zachování 

uspokojivého funkčního stavu. Bohužel je zatím známo, že od prvních 

příznaků onemocnění uplyne mnoho měsíců, než se pacient rozhodne vyhledat 

lékařskou pomoc. Více než polovina pacientů vyhledává lékaře až ve fázi 

pokročilé demence. Bývá to z důvodů, že si klient nechce připustit jakoukoliv 

poruchu paměti, myšlení. Někdy je toto opomenutí způsobeno i podceňováním 

situace ze strany lékařů. Stav pacienta se jim nezdá být tak závažný, odbývají 

jej i jeho rodinu například větami: „V tomhle věku je to normální. Já také 

zapomínám“. Lékaři by v každém případě měli být informováni a zároveň by 

měli informovat nejen o možnostech moderní farmakoterapie, která 

významným způsobem může zpomalit progresi onemocnění a zlepšit stav 

pacientů, ale měli by být informováni také o možnostech nefarmakologické 

léčby, která má přinejmenším významný podpůrný efekt.  

Správná a včasná diagnóza je důležitá pro pacienta a jeho budoucí život i pro 

jeho rodinu. Pacient i jeho rodinný příslušník nebo jiná osoba, ke které má 

důvěru, by se měli dozvědět, že se jedná o onemocnění chronické a 

                                                           
18

 HOLMEROVÁ, Iva. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické 

centrum vydalo EV public relations, 2007, s. 29-30. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 



23 

 

dlouhodobé, které bude probíhat pravděpodobně po mnoho let, a zatím nejsou 

k dispozici léky, které by je uměly vyléčit. Jsou však k dispozici léky, které 

mohou zpomalit průběh onemocnění a zejména ty, které mohou odstranit či 

zmírnit mnohé nepříjemné příznaky v počátečních fázích onemocnění (deprese, 

úzkost, poruchy spánku) či v pozdějším průběhu onemocnění (zejména neklid, 

poruchy chování a podobně). 
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3. Problémové chování  

Běžnou součástí demence mimo poruchy kognitivních funkcí jsou 

poruchy chování a různé psychiatrické symptomy. Problémové chování bývá 

většinou snaha sdělit své potřeby. Vzniká tehdy, když dochází k nesouladu 

mezi potřebami klienta a schopnostmi pečujícího tyto potřeby naplnit. Pokud 

se naučíme znát potřeby klienta, můžeme toto problémové chování zmírnit či 

odstranit. Nejčastější typy problémového chování a psychiatrických symptomů 

u demence: 

Bránění se péči, agitovanost, agrese, bloudění, poruchy spánku, 

psychotické příznaky, deprese, úzkost, misidentifikace.  

Demence postihuje dospělé osoby, které mají vytvořenou osobnost. I když 

demence postihuje mozkovou funkci, zůstává zachováno uvědomování sebe 

sama, svých zvyklostí. V důsledku zhoršování zdravotního stavu je potřeba, 

aby člověku s péčí o jeho osobu někdo pomáhal nebo aby byl umístěn do 

vhodného specializovaného zařízení. Najednou se mu mění jeho život a 

zvyklosti, což může být jeden z důvodů, proč se brání péči. S tím také může 

souviset i skutečnost, že nemocný nedokáže přijmout skutečnost, že péči o sebe 

nezvládá sám. Nerozumí tomu, proč mu druhý pomáhá s oblékáním, když on to 

přece zvládá sám. Proto je potřeba si uvědomit, jak tyto změny klient cítí a 

nedělat věci za něj, ale pouze mu asistovat. 

Dalším problematickým důsledkem demence je toulání a bloudění. Lidé 

mají zaběhnutý stereotyp, který mají potřebu stále dodržovat - například 

pravidelné docházení do práce. Lidé trpící demencí ztrácejí orientaci a mohou 

zabloudit. Často vracejí na místa, která si pamatují z dřívější doby. Ve stáří se 

lidem mění struktura spánku, hůře se jim usíná, často se v noci budí a brzy 

vstávají. U lidí trpící demencí jsou tyto změny závažnější. Mohou se objevovat 

noční stavy zmatenosti. Důležité je nalézt příčinu poruchy a také dodržení 

spánkové hygieny.  
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U středně těžké demence se mohou objevit psychotické příznaky jako 

bludy, iluze a halucinace. Důležité je halucinace klientovi nevyvracet, ale ani 

ho v nich nepodporovat.  

Misidentifikace se vyskytuje v podobě záměny osob, kdy klient zamění 

své blízké za cizí osoby, nebo naopak.  Agitovanost se projevuje neklidem, 

manipulací s věcmi, člověk bloudí a někdy je tento symptom spojen 

s agresivitou. U mírné demence se projevuje v souvislosti s úzkostí, u středně 

těžké demence v souvislosti s psychotickými příznaky nebo depresí. U těžké 

demence je způsobena zřejmě změnami v mozku, často nevhodným 

zacházením a dalšími faktory. 
19

 

3.1 Agrese 

Agresivním chování můžeme označit reakci na něco nepříjemného.  

Agresivní chování je definováno jako porušení sociálních norem, 

omezující práva a poškozování lidí nebo věcí. Může se jednat o bití, nadávky, 

omezování nebo ničení věcí.  

Agresivní chování lze chápat jako reakci, která řeší problém útokem na 

překážku, resp. zdroj ohrožení.
20

 „Agresivita je útočnost projevující se 

jednáním, které poškozuje věci nebo osoby. Je reakcí na ohrožení, naučeným 

způsobem prosazování vlastních přání nebo projevem vnitřního puzení“
21

 

Agrese je často doprovázena negativními pocity k druhým osobám, a proto 

může docházet k fyzickému napadení personálu nebo jiných uživatelů služeb či 

zničení různých předmětů. Rozlišují se různé stupně agrese.  

1. Nepřátelství (hostilita) je nejnižším stupněm agrese, můžeme ji 

spatřovat v chování klienta, kdy navenek dává najevo své antipatie. 

                                                           
19

 Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. Praha: Grada, 2009, s. 74-

77. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2454-6. 
20

 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. 

Praha: Portál, 2008, s. 757. ISBN 978-80-7367-414-4. 
21

 Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 21. ISBN 9788073673680. 
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2. Verbální agrese je druhý stupeň agrese, jedná se o agresivitu slovní. 

Tento typ agrese můžeme rozdělit na další tři podtypy: 

- Přímá – nadávky, urážky 

- Nepřímá – nadávky a urážky přes telefon či dopisy. 

- Ideatorní – jedná se pouze o představy, jak někomu nadává, tyto 

představy ventiluje navenek. 

3. Fyzická agrese je třetí stupeň agrese, může se projevovat vůči věcem i 

živým tvorům. (Marková, Venglářová, Babiaková,2006) 

 

3.1.1 Příčiny agresivního chování 

Agresivní jednání má různé vyvolávající příčiny. V následujícím textu popisuji 

možnosti vzniku takového chování. 

1) Agresivita jako způsob dosažení cíle. 

V situaci, kdy vyšší city a autoregulační mechanizmy ovlivní demence, 

uživatel služeb častěji sahá k agresivitě jako k obraně před něčím 

nepříjemným.  

Přestává se ovládat. Agresivita může být reakcí na ztrátu kontroly.  

2) Agresivita jako emoční reakce.  

Agresivní reakce je vyvolána přívalem emocí. Starší lidé jsou citlivější, mívají 

potíže se vyrovnávat se silnými emocemi. Proto se může stát, že pokud se 

klient cítí špatně nebo stydlivě, může reagovat agresí.  

Agresivním chováním může klient reagovat též v případě, kdy je odkázán na 

něčí pomoc v oblasti intimní.   

3) Agresivita při chybném chápání reality. 

Důvodem agresivního chování může být špatné pochopení situace, ve které se 

uživatel služeb nachází. Vlivem poškození kognitivních funkcí může docházet 
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ke špatnému pochopení situace- například manipulace s jeho penězi. Nemocný 

také nedokáže vyhodnotit záměry druhých. 

4) Agresivita jako povahový rys 

S přibývajícím věkem vyvstávají výrazněji některé rysy osobnosti.  Není 

možné změnit povahu člověka. Je možné pouze hledat cesty, jak omezit 

nepříjemné projevy chování.  

5) Agresivita jako odpověď.  

Je tím myšleno, jak pečující osoba ke klientovi přistupuje a jedná. Některý 

způsob chování může u klienta vyvolat agresivní odpověď. Může se jednat o 

nevhodnou komunikaci, spěch, nervozitu nebo podrážděnost. 
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 VENGLÁŘOVÁ. Problematické situace v péči o seniory: příručka pro zdravotnické a 

sociální pracovníky. Praha: Grada, 2007, s. 43-44. ISBN 978-80-247-2170-5. 
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4. Léčba demence 

Léčba demence a dalších symptomů, které ji provázejí, se skládá ze dvou 

vzájemně provázaných kroků nefarmakologických (behaviorálních) a 

farmakologických. U člověka s demencí se léčí narušené kognitivní funkce, 

exekutivní schopnosti, emoční reaktivita, jednání a chování, korigují se 

patologické změny osobnosti. Tím se zlepšuje kvalita života nemocného a 

zároveň i jeho okolí. Hlavním očekáváním v léčbě demence je stabilizace 

nemocného, oddálení progrese a přechodu do těžšího stadia. Léčba prodlužuje 

období soběstačnosti člověka a dobu jeho funkčních schopností, čímž klesá 

potřeba a náročnost péče o jeho osobu.  

Cíle léčby lze shrnout do tří oblastí: 

- Zlepšení stavu pacienta  

- Udržení dosavadního stavu nemocného 

- Zmenšení progresí při zhoršení stavu 

4.1 Nefarmakologické přístupy  

Cíle nefarmakologické léčby jsou: 

- Zachování, popřípadě zlepšení úrovně jednotlivých dovedností, jako je 

jemná a hrubá motorika, chůze, soběstačnost, kognitivní funkce 

- Smysluplné vyplnění volného času 

- Ovlivnění behaviorálních a psychologických příznaků demence a 

aktivit denního života 

- Zlepšení komunikace s příbuznými/ošetřovatelem
23

  

                                                           
23 Demence. Praha: Grada, 2007, s. 93-94. Psyché (Grada). ISBN 

9788024714905. 
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Alzheimerova choroba a jiné demence vyžadují celostní přístup zřejmě 

ještě více než jiná onemocnění. Zkoumání nefarmakologických přístupů 

k pacientům nemá tak dlouhou tradici, ale kromě léků jsou při léčbě demence 

důležité i nefarmakologické léčebné metody. Při léčbě tohoto onemocněné, 

které je dlouhodobé, má různé fáze i odlišné příznaky, lze kromě léků (a někdy 

dokonce mimo nich) lze využít i další způsoby léčby. Tyto způsoby mohou 

pomoci při vykonávání každodenních činností i mohou vést ke zlepšení kvality 

života klienta. Je dokázáno, že kombinací s medikamentózní léčbou lze 

dokonce dosáhnout zmírnění obtíží. Pozitivní účinek může mít už jen péče 

orientovaná na citové potřeby klienta. Prokazatelně přínosný vliv na průběh 

nemoci má pravidelný nácvik každodenních aktivit, jako je samostatné 

oblékání. 
24

 

Rozdělení nefarmakologických přístupů 

Nefarmakologické přístupy v demenci lze rozdělit na následující skupiny podle 

toho, na který problémový okruh jsou zaměřeny: 

1) podpora pacienta a jeho blízkých v úvodní fázi onemocnění, poskytnutí 

informací 

2) zachovaní či zlepšení kognitivních funkcí 

3) zachovaní či zlepšení soběstačnosti v aktivitách denního života 

4) zmírnění či odstranění problémového chovaní a psychologických příznaků 

demence  

5) celostní přístupy zaměřené na zlepšení kvality života pacientů s demencí a 

zlepšeni komunikace mezi pacientem a ošetřujícím 

                                                                                                                                                         
 
24 Když se paměť vytrácí--: život s Alzheimerovou chorobou a jinými typy 

demence z pohledu pacientů i pečujících. Praha: Tarsago Česká republika, 

2014, s. 120. Reader's Digest. ISBN 978-80-7406-248-3. 
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6) zlepšení kvality života pacientů v terminálních fázích demence 

7) podpora pečujících rodin 

8) adaptace prostředí pro pacienty s demencí 

9) organizační opatření, systém péče a služeb 

 

Toto členění je určitým schématem, které nemůže být přesné vzhledem 

ke komplexnosti jednotlivých metod. Jednotlivé metody se nemohou zaměřit 

na jeden dílčí problém, aby neovlivňovaly ostatní složky, jako například 

komunikaci. Uvedené rozdělení slouží spíše pro orientaci a utřídění 

jednotlivých metod.  

 

Ráda bych se v samostatné kratší kapitole zmínila o odstranění nebo 

alespoň zmírnění problémového chování jako jednoho z psychologických 

příznaků demence. Zabývám se tímto z toho důvodu, že problémové chování 

jako agitovanost a agresivita u lidí s demencí je častá. Toto chování ztěžuje 

péči o klienta. Pokud je klient umístěn v zařízení, může to narušovat jeho chod 

a tím i znepříjemňovat život ostatním klientům v zařízení. Jelikož jsem se 

s tímto problémem setkala, získala jsem motivaci k hlubšímu studiu a poznání 

tohoto tématu.  

Je velmi těžké najít jednoznačnou odpověď. Je důležité systematické 

vedení pracovníků, kteří pečují o klienty s demencí, aby analyzovali 

problémové chovaní ve všech souvislostech, které by je mohly vyvolávat či 

zhoršovat, a aby se snažili svůj přístup k pacientům s demencí těmto 

poznatkům přizpůsobit tak, aby se problémové chování minimalizovalo. 

Zvláštní důraz je kladen na zjišťování potřeb klientů. Jedním z důvodů 

problémového chování může být skutečnost, že klientovi něco chybí a neumí to 

vyjádřit.  
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Metody, které mohou vést ke zmírnění těchto problémů: 

Videotrénink interakcí, metoda Marthe Meo 

Cílem těchto podpůrných metod je zlepšení přístupu ke klientům. Jedná se o 

pořizování videozáznamů z péče o klienty s demencí a analýzu těchto záznamů 

společně s pečujícími. Dále je vhodné upevňovat diskuzi ve skupině a snažit se 

nalézt optimální přístup a zlepšení postupů, kde je to třeba.  

Simulated Presence (SimPres) 

Tato metody se snaží zmírnit problémové chování simulací blízké osoby nebo 

známého prostředí. Příkladem takového chování může být agitovanost a 

agresivita klienta, který ačkoliv byl přijat do zařízení, hledá vytrvale své 

příbuzné a svůj domov. Touha po známých lidech, blízkých osobách a 

oblíbených místech může způsobovat agitovanost a agresivitu. V rámci této 

metody lze využívat videozáznam nebo videonahrávku s rodinným 

příslušníkem, který klienta uklidňuje a ujišťuje a dodává mu tak  pocit bezpečí.    

 

Předvídatelnost, pravidelnost a strukturovanost denního režimu 

Je důležité vytvořit optimální denní režim, který bude co nejvíce 

odpovídat možnostem, zájmům a potřebám každého nemocného. Klient by 

stále měl mít pocit, že je užitečný, že činnosti, které vykonává, mají smysl. 

Mělo by se jednat o činnosti, které odpovídají schopnostem klienta. Mnoho 

nepříjemných situací a problémového chování může vznikat z toho důvodu, že 

klient nemůže vykonávat vhodné činnosti. 

Nabídnout a umožnit člověku s demencí smysluplnou aktivitu je pro 

něho stejně důležité jako poskytnout mu péči o jeho tělo a uspokojit jeho 

základní životní potřeby. Podle Jitky Zgola neexistuje dokonce cennější 

terapeutický prostředek než společná činnost. Je-li činnost dobře zvolena, 

dokáže pozvednout člověka na duchu a rozptýlit depresi, pomůže zklidnit 

nervozitu a neklid. Činnost znamená život. Pokud člověk žije, potřebuje 



32 

 

podněty, které je schopen vnímat a ze kterých má užitek, protože vhodný 

podnět vyvolá reakci, tedy aktivitu. Aktivita stimuluje mozek a zlepšuje tak 

jeho kondici. Činnosti dávají životu smysl, náplň, strukturují čas, podporují 

orientaci. Činnosti všedního dne (vykonávané v souvislosti s jídlem, očistou, 

péčí o sebe a své prostředí) posilují sebevědomí člověka a jeho kontrolu nad 

svým životem. Většinu činností dělá člověk ve spolupráci nebo společně 

s druhými a činnost tak podporuje mezilidské vztahy, rozvíjí společenství a u 

člověka s demencí také pocit, že někam patří (pocit příslušnosti, sociální 

začlenění), že zde má své místo a že má svoji hodnotu.  

Prostřednictvím různých aktivit může člověk projevit své schopnosti, 

udělat, co dokáže, projevit, kým je nebo kým byl. Schopnosti člověka nejspíše 

souvisí s životním příběhem, se vzpomínkami. Vhodný reminiscenční podnět 

dokáže povzbudit činnost, projevit se může jako dávno naučená automatická 

reakce, jako „paměť těla“, jako skrytá neuvědomovaná dovednost. 

Prostřednictvím činnosti se člověk může vrátit ke svým silným stránkám, 

dotknout se svého dětství a mládí a tak snad i pocítit kontinuitu svého života. 

Nabídka činností pro osoby se syndromem demence (měla by co nejvíce 

vycházet z běžných denních činností) je základem tzv. nefarmakologických 

intervencí. K nejvíce osvědčeným a účinným nefarmakologickým intervencím 

patří fyzické cvičení, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, trénink svalové 

relaxace a terapie pohybem, reminiscenční terapie, validační terapie, terapie 

prostředím, multisenzorická nebo bazální stimulace, smyslová aktivizace, 

masáž rukou, dotek, terapie blízkostí, zahradní terapie, trénování paměti, 

orientace realitou či pracovní terapie. Tyto aktivity se stávají součástí 

individualizované péče o osoby s demencí v závislosti na stadiu jejich 

onemocnění a vyhodnocení jejich zdravotního stavu, soběstačnosti a 

individuálních přání. Ať jde o aktivity individuální či skupinové, vždy je třeba 
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respektovat každodenní proměny nálady a kondice každého člověka a program 

aktivit mu maximálně přizpůsobit. 
25

 

 

Ráda bych se zmínila o třech komplexních metodách, které mají vliv na 

kvalitu života klientů s demencí. Jedná se o kognitivní rehabilitaci, ergoterapie, 

reminiscenční terapie neboli vzpomínková terapie 

4.2 Kognitivní rehabilitace  

Klienti trpící Alzheimerovou chorobou potřebují kvalifikovanou péči a 

aktivizaci. Včasná a správná diagnóza Alzheimerovy choroby umožní nasazeni 

takové terapie, která nejen zpomalí progresi onemocnění, ale může také vést ke 

zlepšení funkčního stavu klienta a ke zmírnění poruch chovaní. 

 

Kognitivní rehabilitace je metoda, kterou používáme u pacientů 

postižených kognitivní poruchou. Tato metoda používá na první pohled 

obdobných technik jako cvičení paměti, je však výrazně šetrnější, nepracuje se 

tu na čas, nejedna se o soutěžení, které by mnohé klienty mohlo stresovat. 

Důraz je tu kladen na podporu a procvičovaní kognitivních funkcí, které jsou 

zachovány, ale také na podporu sebevědomí pacientů, na správnou motivaci k 

tomuto cvičeni a podobně. Při těchto cvičeních terapeut pomáhá, napovídá a 

oceňuje místo toho, aby korigoval a opravoval. Jedna se o různé, zpravidla 

zjednodušené a nesoutěživé slovní hry, doplňování říkanek, doplňování slov 

podle první slabiky, skládání obrazců, zjednodušené pexeso, puzzle a podobně. 

Pomocí těchto metod  péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou můžeme 

nejen zlepšit jeho stav, ale přinést mu i zábavu a potěšení.  

                                                           
25

 HÁJKOVÁ, Lucie, Dana HRADCOVÁ, Hana JANEČKOVÁ, Martina MÁTLOVÁ a Hana 

VAŇKOVÁ. Komplexní péče o lidi s demencí: na příkladu kritérií Certifikace Vážka®. Praha: 

Česká alzheimerovská společnost, 2016. ISBN 978-80-86541-48-8. 
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Cvičení by mělo probíhat formou hry a mělo by být zaměřeno spíše na 

procvičení dlouhodobé paměti trvalé, která zůstává u osob s demencí poměrně 

dlouho zachována. Procvičování paměti dlouhodobé z nedávné minulosti má 

význam u seniorů, kteří jsou teprve v počáteční fázi onemocnění demence. 

Důležitou zásadou při kognitivní rehabilitaci je, aby jednotlivá cvičení byla 

volena tak, aby odpovídala možnostem klientů, aby se jim dařila a zajímala je. 

Příklady kognitivní rehabilitace: 

Přísloví a pranostiky 

Pracovník přečte klientům vždy první část známého přísloví nebo pranostiky a 

účastníci mají za úkol toto přísloví dopovědět.  

Dvojice 

Pracovník čte klientům z předem připraveného seznamu vždy jednu osobu 

z nějaké všeobecně známé dvojice (historické, pohádkové, filmové) a oni mají 

za úkol odpovědět, kdo další patří k vyřčené osobě. Jména mohou být 

přehledně napsaná na kartičkách, které se klientům ukazují zároveň i čtou. 

Proto je možné zapojit i klienty, kteří jsou nedoslýchaví. 

Přirovnání 

Účastníkům se vždy přečte nebo ukáže první část nějakého přirovnání a ti 

mají za úkol toto přirovnání dopovědět (chytrý jako liška).  

Antonyma 

Jedna se o velmi jednoduché cvičeni, které zvládnou i účastníci s pokročilou 

demencí. 

Úkolem je říci slova opačného významu.  
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4.3 Ergoterapie  

Lidé s demencí ztrácejí přehled o nejrůznějších úkonech a mají kvůli 

tomu problémy s každodenními činnostmi jako je oblékání, svlékání a další. 

Proto je nedílnou součástí komplexní péče o člověka s demencí ergoterapie. 

Ergoterapie u klientů s  demencí znamená zejména posilování soběstačnosti a 

vedení k sebeobslužným činnostem. 

Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti klientů 

(aktivní začlenění do společnosti) a zvýšení jejich kvality života. Pomáhá 

klientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti 

v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž podporuje klientovo 

aktivní začlenění do společnosti. Ergoterapeut s klientem provádí 

ergoterapeutické vyšetření a na jeho základě pak stanovuje krátkodobý a 

dlouhodobý terapeutický plán. Poté s klientem provádí aktivity, které jsou pro 

něj vhodné a přínosné. Tyto aktivity mohou obsahovat i ruční práce. Dále 

ergoterapeut provádí nácvik všedních denních činností. Všední denní činnosti 

jsou činnosti, které všichni každý den vykonáváme. Ty se dále dělí na činnosti 

bazální, kam patří hygiena, použití WC, oblékání, svlékání, a na činnosti 

instrumentální, které není potřeba vykonávat denně. Jde například o manipulaci 

s telefonem. 
26

 

Ergoterapie se zaměřuje na nácvik soběstačnosti v nejrůznějších 

oblastech všedního života jako je jídlo a oblékání, dále při volnočasových 

aktivitách i domácích pracích jako je například mytí oken. 
27

 

 

                                                           
26 Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public 

relations, 2007, s. 142-144. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 

 
27

 Když se paměť vytrácí--: život s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence z pohledu 

pacientů i pečujících. Praha: Tarsago Česká republika, 2014, s. 120. Reader's Digest. ISBN 

9788074062483. 
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Nácvik soběstačnosti u lidí s demencí  

„Abychom se lépe zorientovali v této oblasti, ujasním nejprve základní pojmy 

užívané v ergoterapii, které se k soběstačnosti vztahují.  

Sebeobsluha je zvládnutí základních sebeobslužných úkonů, jako je osobní 

hygiena, použití WC, oblékání a svlékání a sebesycení.  

Soběstačnost je pojem již širší a kromě zmíněného zahrnuje i další činnosti, 

které je nutno provádět v rámci svého bytu, např. vaření, úklid, praní atd.  

Samostatnost je nejširší pojem a znamená schopnost být soběstačný 

(samostatný) nejen v rámci svého bytu, ale celkově, tzn., že je důležitá schopnost 

mobility, orientace atd. Člověk, který je v tomto smyslu slova samostatný, 

nepotřebuje asistenci v žádné činnosti a i přes své postižení je schopen žít 

nezávisle.“28 

4.4 Reminiscenční terapie 

Jedná se o aktivizační a validační metodu, která využívá vzpomínek a 

vybavování si prostřednictvím různých podnětů. Tato metoda je vhodná jak pro 

zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale důležitá je 

především pro lidi s demencí, kteří trpí poruchou krátkodobé paměti, ale dobře 

si vybavují události s dávné minulosti.  

Reminiscenční terapie může být individuální nebo skupinová. Jejím 

cílem je nejen zlepšení stavu klienta, ale zejména posílení jeho lidské 

důstojnosti, zlepšení komunikace a také podpora pečovatelů. Můžeme tuto 

metodu označit za příklad dobré praxe. 
29

 

 

Reminiscence lze definovat jako hlasité nebo tiché vybavování událostí 

ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě nebo spolu s jinou 

                                                           
28

 Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public 

relations, 2007, s. 143. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 
29

 Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public 

relations, 2007, s. 181. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 
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osobou či skupinou lidí. Do českého jazyka je tento pojem synonymem pro 

vzpomínání. Pokud hovoříme o reminiscenční terapii, jde o rozhovor terapeuta 

s klientem o jeho dosavadním životě, jeho dřívějších aktivitách často 

s využitím vhodných pomůcek ( fotografie, staré předměty, lidová hudba..) Její 

využití je velmi vhodné u osob s demencí, kdy jde o oživení minulých 

zkušeností, především těch, které jsou pozitivní a osobně hodně důležité. 

Základním terapeutickým prvkem reminiscenční terapie je navození pohody, 

dobrého pocitu, sebeuspokojení i kognitivní stimulace. Je potřeba myslet na to, 

že ve vzpomínání se mohou objevit i špatné vzpomínky.
30

 

Vlivem reminiscenční terapie mohou klienti vnímat pocit sounáležitosti 

a členství ke skupině. Členství ve skupině má pro člověka s demencí velký 

význam. Přináší společný pozitivní prožitek. Jedinec se stává součástí 

společenství a přitom zůstává sám sebou a zároveň získává pocit moci a 

kontroly, prožitek partnerství, shody a solidarity. Důležitou součástí je 

vytvoření příjemného a známého prostředí. Také vytvoření úsilí, aby člověk 

s demencí měl své místo, jak fyzicky (má svou židli, tak psychologicky má 

svou roli ve skupině), patří do tohoto společenství.  

 V reminiscenční terapii je možné využít speciální vzpomínkové 

podněty. U lidí s demencí bývá dlouho zachováno smyslové vnímání. „Hmat, 

čich, zrak i sluch mohou být proto využity pro kognitivní aktivaci právě 

prostřednictvím vzpomínek.“
31

 Důležité také jsou neverbální prostředky 

komunikace. Je velmi prospěšné při se starými předměty využít všechny 

smysly.  

 

 

                                                           
30

 Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010, s. 21-22. ISBN 

9788073675813. 
31

 Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010, s. 103. ISBN 

9788073675813. 
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„Základní předpoklady pro úspěšnou reminiscenční terapii: 

- Pozorně naslouchat 

- Zaznamenat či zapamatovat si jednotlivé události klientova života, 

abychom se k nim mohli vracet 

- Být empatický 

- Umět citlivě zvládnout negativní emoce ze strany klienta 

- Zřetelně projevovat zájem o pacientovo sdílení 

Důvodem pro reminiscenční terapii může být snaha soustředit se na staré 

vzpomínky u klientů, kteří mají narušenou krátkodobou paměť. Umožňuje 

klientům, aby se ve vzpomínkách vrátili do doby, kdy byli aktivní, zdraví a 

šťastní, a aby si tyto zážitky evokovali na místo chybějících vzpomínek. Vrací 

klientům sebedůvěru a tím se jim znovu podaří evokovat si svou osobnost 

v dřívějších souvislostech. Může to být unikátní cesta k pochopení nynějšího 

chování klienta.“
32

  

Reminiscenční terapie může pozitivně působit na deprese lidí s demencí, 

dále na kvalitu života, na funkce sociálního chování a denní aktivity.
33

 

 

„Bylo prokázáno, že práce se vzpomínkami zlepšuje psychický, funkční a 

zdravotní stav seniorů: 

• jejich život má cenu, byl plný událostí, které jsou důležité a mohou být 

sděleny druhým; 

• potvrzují si svou vlastní identitu, kontinuitu svého života; 

• zaměstnávají své myšlení a paměť; 

                                                           
3232

 Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV 

public relations, 2007, s. 183-184. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4. 
33

 JO, HaeKyung a Eunju SONG. The Effect of Reminiscence Therapy on Depression, Quality 

of Life, Ego-Integrity, Social Behavior Function, and Activies of Daily Living in Elderly 

Patients With Mild Dementia [online]. [cit. 2017-04-10]. DOI: 

10.1080/03601277.2014.899830. ISBN 10.1080/03601277.2014.899830. Dostupné z: 
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• uspokojují potřebu předat zkušenost mladší generaci a tím mít podíl na 

pokračování života; 

• význam má setkávání ve skupině, společenství  

• vzpomínání je metodou validace, umožňuje hodnocení, životní bilancování; 

• vzpomínání oslovuje vnímání člověka - vzpomínky jsou spojeny 

s příjemnými pocity, přinášejí prožitky situací tak, jak proběhly kdysi dávno, 

včetně tehdejších smyslových vjemů a emocí; 

• vzpomínám je důležitý zdroj informací pro personál - posiluje vztah mezi 

pečovatelem a klientem tím, že se z objektu pečování stává subjekt, skutečný 

člověk s vlastní historií, zvládnutými i nezvládnutými životními úkoly, s 

významnými rolemi, které vykonával, se vztahy, které prožíval, stává se 

osobností, která zaslouží úctu, zájem, soucit, lásku. 

Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání, ale 

především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem.“
34

 

 

Ráda bych uzavřela tuto kapitolu slovy Dany Klevetové, která hovoří o 

úctě k druhému člověku. „Starý člověk především potřebuje, abychom se 

zastavili v pravý okamžik na správném místě, abychom se m dokázali darovat 

svůj čas a naslouchat jeho životnímu příběhu. Především očekává náš zájem a 

pozornost k jeho steskům. Možná si ani někdy neuvědomuje, že léčíme svou 

osobností a způsobem naslouchání. Nejenom starý člověk, ale každý z nás 

potřebuje sdělit, co ho trápí, ulevit si nahlas a uvolnit tak energii, která vzniká 

neuspokojením životních potřeb. Jsou situace, kdy nepotřebujeme, aby nám 

někdo radil, dával ponaučení, rozhodoval o tom, co bychom měli a co neměli 

                                                           
34

 Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: 
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dělat. Jde hlavně o to, abychom byli utvrzování v tom, že pro druhého něco 

znamenáme, že jsme respektováni.“
35
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

V úvodu praktické části vymezuji cíle a výzkumné otázky. Dále popisuji 

metodu šetření a charakterizuji výzkumný vzorek.  

Cílem mé bakalářské práce je nastínit řešení problematiky  agresí u lidí 

s Alzheimerovou chorobou pomocí nefarmakologických přístupů v zařízeních 

sociální péče. Informace jsem zjišťovala v domově se zvláštním režimem 

v Opolanech a Pátku. Pomocí ankety jsem zjišťovala informace o agresivním 

chování klientů v těchto zařízeních. Důležitým aspektem této ankety je 

dozvědět se, zda nefarmakologický přístup má pozitivní vliv na agresivní 

projevy klientů s demencí.  

Domnívám se, že informace, které jsem získala z ankety, mohou být 

přínosné nejen ke splnění mé bakalářské práce, ale také můžou být užitečné pro 

pracovníky v zařízeních pro lidi s demencí. Myslím si, že společnost má málo 

informací o Alzheimerově chorobě. Lidé vědí pouze o tom, že člověk trpící 

demencí má problémy s pamětí, ale už nevědí, že s tímto onemocněním jsou 

spojeny i další problémy. Jedním z nich může být i agresivní chování. 

Domnívám se, že agresivní chování v rezidenčních zařízeních má negativní 

dopad na jejich chod. Ostatní klienti se tu nemusí cítit bezpečně a pečovatelům 

to komplikuje práci s klienty. Podle mého názoru je velmi důležité také vědět, 

jak tyto problémy řešit. Velmi známé jsou různé tlumící léky, které mohou tyto 

problémy zmírnit, ale zároveň je potřeba hledat i jiné alternativní cesty. Proto 

jsem se rozhodla zkoumat ve své práci nefarmakologickými přístupy při péči o 

 agresivní klienty s demencí.  
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5.1 Cíle a výzkumné otázky  

Cíl 1: Zjistit, zda se pracovníci v těchto zařízeních setkávají s agresivními 

projevy. 

Cíl 2: Zjistit, s jakým typem agresivního chování se setkávají a ke komu je 

směřováno. 

Cíl 3: Zjistit, zda využívají nefarmakologické přístupy, případně jaké, a zda 

tyto mají pozitivní vliv na agresivní projevy.  

Cíl 4 : Zjistit, co bývá pro pracovníka v sociálních službách nejobtížnější, 

pokud se klient chová agresivně.  

Cíl 5: Zjistit, co může být prospěšné ke zmírnění agresivních projevů. Dále pak 

zda má personál zařízení nějakou svoji techniku, zda je potřeba  podávat 

klientům tlumící léky či  zda právě nefarmakologický přístup je významným 

přínosem pro ke zmírnění těchto projevů 

Výzkumné otázky 

Objevuje se v těchto zařízeních agresivní chování? 

Jakého typu jsou tyto agresivní projevy? 

Ke komu je agresivní chování směřováno? 

Využívají se v těchto zařízení nefarmakologické přístupy? 

Jaké nefarmakologické přístupy se využívají? 

Jak jsou agresivní projevy ovlivněny nefarmakologickými přístupy? 

Co považuje pracovník v sociálních službách za nejtěžší, pokud se klient chová 

agresivně? 

Co je důležité ke zmírnění agresivních projevů?  
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5.2 Metoda 

Pro svou bakalářskou práci jsem využila anketu, kterou jsem prováděla 

pomocí tištěných dotazníků.  Anketa je  průzkum názorů dotazem u obvykle 

malé skupiny respondentů, jejichž počet a/nebo výběr nesplňuje statistická 

kritéria. Anketu můžeme v širokém pojetí označit za jakékoliv standardizované 

dotazování.
36

 Výsledky ankety tedy nelze považovat za reprezentativní a bez 

dalšího zpracování rozšířit na celou populaci.
37

 Šetření, které jsem prováděla 

v těchto dvou zařízeních, proto nelze zobecňovat. Výsledky, které jsem získala, 

mohou posloužit pro zkvalitnění péče v těchto dvou zařízeních.  

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat u různých 

typů průzkumů. Je to kvantitativní metoda. Skládá se ze série otázek, jejichž 

cílem je získat názory a fakta od respondentů.
38

 

  Důvodem volby této metody je, že se rychle mohu dovědět mnoho 

informací. Dotazník má mnoho výhod. Jedna z nich je, že se dobře 

vyhodnocuje a respondent si ji může vyplnit v sám v klidu. Můj dotazník se 

skládá z uzavřených i otevřených otázek. Větší část otázek je uzavřená, kde 

respondenti odpovídají pouze Ano, Ne nebo Nemohu posoudit. Několika 

otázkami jsem se nechala inspirovat v knize Péče o pacienty s kognitivní 

poruchou od paní Holmerové a kol. (viz příloha). Dotazník je anonymní. Je 

určen pro pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v každodenním kontaktu 

s klienty a musí problémové chování řešit. Úvod dotazníku obsahuje 

představení výzkumníka, seznámení respondentů s tématem a účelem 

dotazníku. Také obsahuje informace o zajištění anonymity respondentů a 

poděkování za vyplnění dotazníku. První tři otázky slouží k získávání 

informací o respondentech, zaměřují se na pohlaví, věk a na délku praxe 
                                                           
36

 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, 76 - 77. ISBN 80-7184-164-1. 
37

 Anketa [online]. [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa 
38

 Dotazník [online]. [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
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v oboru pracovníka v sociálních službách.  Několik následujících otázek je 

zaměřeno na agresivní projevy klientů. V další části se zaměřuji na otázky, 

které se týkají nefarmakologických přístupů. Poslední dvě otázky jsou 

otevřené. Tyto dvě otázky zjišťují, co je pro pracovníka  při jednání 

s agresivním klientem nejtěžší  a co je důležité ke zmírnění agresivního 

chování.  

5.3 Výzkumný vzorek - respondenti  

Dotazník jsem rozdala pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují 

na pracovištích v Pátku a Opolanech. Šetření se konalo v dubnu roku 2017. 

Tato dvě zařízení spadají do komplexu služeb Diakonie Střední Čechy. Jedná 

se o pobytové zařízení, které je určeno lidem,  kteří vlivem Alzheimerovy 

choroby či jiného typu demence potřebují vyšší míru pomoci a podpory 

v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit 

v domácím prostředí. Cílem zařízení je umožnit těmto lidem důstojný a 

spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich 

jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Důvěrou a vzájemným 

respektem se snaží vytvářet Domov. Celková kapacita těchto dvou zařízení je 

20 lůžek.
39

 V těchto zařízeních pracuje celkem 14 pracovníků v sociálních 

službách, kterým jsem rozdala dotazníky. Všichni byli ochotni a dotazník mi 

vyplnili. Většinu respondentů tvořily ženy, pouze dva z dotazovaných byli 

muži. Průměrný věk respondentů je 49 let. V dotazníku jsem také zjišťovala, 

kolik let pracují v této praxi. Průměrná doba činí 8 let.  
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Graf č. 1 Pohlaví respondentů  

 

 

Celkový počet respondentů byl 14. Z toho bylo 86 procent žen a 14 procent 

mužů. 
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Graf č. 2 Věk respondentů a počet let jejich  praxe v oboru  

 

 

Průměrný věk respondentů je 49 let. Všichni respondenti jsou ve středních 

letech. V dotazníku jsem zjišťovala u respondentů i počet let   této praxe. Počet 

let v praxi byl rozdílný. Nejdelší zkušenost v praxi je 17 let a nejmenší je 1,5 

roku. Jako pracovník či pracovnice v sociálních službách respondenti pracují 

průměrně 8 let.  
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5.4 Popis a interpretace výsledků  

První otázkou v dotazníku jsem zjišťovala, zda se v zařízení pracovníci 

v sociálních službách setkávají s agresivním chováním klientů. Překvapujícím 

výsledkem bylo, že všichni respondenti  odpověděli Ano, tedy že se setkávají 

s agresivním chováním klientů. Také stejný počet respondentů odpověděl, že 

klienti své agresivní chování projevují verbálně. U další otázky byly odpovědi 

rozdílné, proto jsem je zobrazila na grafu pro lepšé přehlednost.  

 

Graf č. 3 Neverbální projevy agresivního chování 

 

 

Ze šetření vyvplývá, že pokud se klienti chovají agresivně, jsou jejich 

projevy doprovázeny především zlostí či vztekem k určité osobě. Pouze dva 

lidé odpověděli, že klienti své agresivní chování neprojevují neverbálně. Z toho 

můžeme vyvodit, že klienti se projevují spíše verbálními projevy, jelikož 

všichni respondenti odpověděli, že agresivní chování klientů je doprovázeno 
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verbálními projevy. Tři lidé odpověděli, že tyto projevy jsou doprovázeny 

zlostí či vztekem obecně.  

 

Graf č. 4 Výhružky a hrozby fyzického násilí 

 

 

Osm respondentů ze čtrnácti odpovědělo, že agresivní chování se 

neprojevuje výhružkami či hrozbami fyzického násilí. Mohli bychom říci, že 

pokud klienti reagují fyzickým útokem, jde spíše o implusivní věc, než aby 

někoho zastrašovali výhružkami a hrozbami fyzického napadení. Jedná se tudíž 

o reakci na nějakou nepříjemnou nebo nepochopenou situaci, kdy se klient 

necítí bezpečně nebo je mu něco nepříjmné ,a proto reaguje fyzickým násilím. 

Zbylých šest respondentů odpovědělo, že se setkali s výhružkami fyzického 

násilí. I výhružka by mohla být reakcí na strach. Ze šetření je patrné, že se 

agresivní chování spíše neprojevuje výhružkami či hrozbami fyzického násilí, 
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ale šest lidí není nepatrný počet. Můžeme tudíž shrnout, že se pracovníci 

v praxi v sociálních službách setkávají s oběma variantami.  

 

Graf č. 5 Směřování fyzického agresivního chování 

 

 

U této otázky jsem respondentům dala na výběr z možností tří 

odpovědí, kdy se první odpověď zaměřovala pouze na ostatní klienty, druhá 

pouze na personál a třetí, zda fyzická agrese je směřována k oběma těmto 

skupinám. Respondenti odpovídali, že se fyzická agrese objevuje pouze vůči 

perosnálu nebo k oběma skupinám. Velká většina respondentů odpověděla, že 

fyzická agrese se objevuje k oběma skupinám. Jak můžeme vypozorovat 

z grafu,  tuto odpověď označilo 11 respondentů ze 14. Ze šetření dále vyplývá, 

že pokud se klient projevuje fyzickou agresí, neútočí pouze na ostatní klienty, 

ale toto chování směřuje zároveň i k pracovníkům v socálních službách.  
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Graf č. 6 Využívání nefarmakologických přistupů  

 

 

Tuto otázku považuji za jednu z klíčových pro mou bakalářskou práci. 

Většina respondentů odpověděla, že využívají nefarmakaloogické přístupy ke 

zmírnění problémového chování klientů. Je překvapující, že pouze tři 

z dotazovaných tyto metody nevyužívají.  

Na tento graf naváži informacemi, které jsem zjišťovala otevřenou 

otázkou v dotazníku. Zajímalo mě, jaké nefarmakologické přístupy v zařízení 

využívají. Odpověď na moji otázku byla od některých respondentů zajímavá. 

Často se v odpovědích objevovala validace, reminiscence, muzikoterapie, 

canisterapie, ale také se objevovaly odpovědi jako odvrácení pozornosti, 

nereagování, orientace v realitě a komunikace.  
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Graf č. 7 Pozitivní vliv nefarmakologických přístupu na agresivní chování 

 

 

Většina respondentů odpovědělo, že nefarmakologický přístup 

pozitivně ovlivňuje agresivní projevy klientů. Opět měli respondenti možnost 

ze tří odpovědí: Ano, Ne, Nedokáži posoudit. Nikdo z respondentů se 

nedomnívá, že nefarmakologický přístup by neměl pozitivní vliv na agresivní 

projevy klientů. Pokud bychom shrnuli tuto odpověď, dá se říci, že pracovníci 

v sociálních službách v těchto dvou zařízeních si myslí, že nefarmakologický 

přístup má přínosný efekt na agresivitu u lidí s demencí. Pouze tři respondenti 

odpověděi, že nedokáží posoudit, zda nefarmakologický přístup má pozitivní 

efekt na již zmiňované projevy agrese klientů, ale také nevylučují, že by tento 

přístup neměl pozitivní vliv na tyto agresivní projevy. Chtěla bych zdůraznit, 

že výsledky z tohoto šetření nelze nějak zobecňovat a týká se to pouze těchto 

dvou zařízení.  
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Graf č. 8 Klesání intenzity agresivního chování po reminiscenci a validaci 

 

 

Opět měli respondenti  možnost výběru ze tří odpovědí: Ano, Ne, 

Nedokáži posoudit. I u této otázky respondeti využili jen ze dvou z možných 

odpovědí. 

U této otázky byl výsledek velmi překvapující, jelikož jsem očekávála, 

že budou shodné s předešlou otázkou, protože reminiscence a validace jsou 

jednou z metod nefarmakologického přístupu. 

  Více než polovina, což je 9 respondentů, se domnívá, že klesá intenzita 

agresivních projevů po aktivitách jako reminiscence a validace, ale 5 

z celkového počtu 14 respondentů nedokáže posoudit, jestli tyto aktivity mají 

vliv na snižující intezitu agreisvního chování klientů.  
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Graf č. 9 Socioterapeutická aktivita 

 

 

Téměř polovina dotazovaných, tedy šest, je toho názoru, že stávající 

socioterapeutické aktivity jsou v zažízení využívány v dostatečném množství a 

dokáží pokrýt širokou škálu potřeb klientů v zařízeních se vyskytujících. 

Zastánci druhého názoru, kterých bylo pět, by naopak nějakou 

socioterapeutickou aktivitu navíc uvítali.  

Respondenti, kteří uvedli, že jim v zařízení chybí nějaká 

socioterapeutická aktivita, odpovídali, že jim chybí hlavně canisterapie nebo 

jiná terapie se zvířaty. Dále také živá hudba a zpěv. Domnívám se, že hudba 

má velký vliv na naše pocity a prožívání. Proto jsem běhěm praxe do programu 

zařadila hru na flétnu a zpívání s klienty.  
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Otevření otázky:  

Co je pro vás nejtěžší, pokud se klient chová agresivně? 

Respondenti odpovídali různorodě, pro každého je nejtěžší něco jiného, ale 

některé odpovědi se tu opakovaly.  

- Usměrnit ho, aby ostatní klienti byli v pohodě 

- Aby jeho agrese nesměřovala k jiným klientům  

- Nejtěžší je, když jsem sama na noční 

- Překonat strach, zvlášť když jsem sama ve službě 

- Strach z toho, do jaké míry to může dojít a zda jsem schopna  zabránit 

jeho chování  

- Nebrat si to osobně 

- Uklidnit ho  

- Vyhodnocení situace  

 

Nejčastěji se objevovaly odpovědi, že je pro pracovníky v sociálních 

službách nejtežší, když jsou sami ve službě, zejména na noční, a klient je 

agresivní. Dále je také pro pracovníky v sociálních službách  nejtěžší usměrnit 

a uklidnit klienta tak, aby ostatní klietni byli v pohodě a aby se agresivní 

chování jednoho z nich neotočilo k ostatním klientům.  
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Co je pro vás důležité ke zmírnění agresivních projevů u klientů? 

V této části jsem zaznamenala všechny odpovědi respondetů, které jsem měla 

k dispozici.  

- Zkušenost a znalost klienta 

- Důležité je předcházet takové situaci, kolektivní spolupráce a zkušenost 

- Kolektivní spolupráce  

- Klid, vlídné slovo, odvedení pozornosti, ignorace 

- Rozumná medikace 

- Kolektivní spolupráce, někdy i léky 

- Předcházet těmto situacím  

- Kolektivní spolupráce 

- Snažit se vyřešit problém, převedení pozornosti klietna na něco jiného, 

pomalé tempo řeči, verbální zklidňování, neverbální zklidňování, které 

je založené na řeči těla (použít tehdy, jestliže nejsme zdrojem klietova 

vzteku), pevné objetí, dotek na ramena i ignorace  

- Nasměrování klietna jiným směrem, zklidnění, obejmutí, pohlazení, 

doteky. 

 

Pokud bych tyto odpovědi shrnula, dalo by se říci, že je pro pracovníky 

v sociálních službách v těchto zařízeních důležitá kolektivní spolupráce a také 

předcházení těmto situacím a snaha odvést pozornost klienta jiným směrem. 

Dva respondenti odpověděli, že je důležitá správná medikace. Většina 
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respondentů za důležité považuje spíše jiné metody, které jsou na 

nefarmakologické bázi. Volí metodu, která spíše agresivnímu chování 

předchází, a pokud se klient chová agresivně, snaží se ho nasměrovat jiným 

směrem a tím ho i uklidnit. Myslím si, že kolektivní spolupráce je důležitá 

hlavně v tom, že se pracovník má o koho opřít, pokud k takové situaci dojde. 

To způsobí, že člověk se cítí jistý a tím i může lépe reagovat.  
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Shrnutí 

Cílem mé praktické části bylo získat informace o agresivním chování 

v rezidenčním zařízení v Opolanech a Pátku, kde jsem pomocí dotazníkového 

šetření tyto informace sbírala. Během šetření jsem zjistila, že se v zařízení 

všichni pracovníci v sociálních službách setkávají s agresivními projevy 

klientů a také se všichni setkávájí s verbální agresí, kdy se klient projevuje  

vulgárně. V souhrnu lze říci, že pracovníci v sociálních službách se častěji 

setkávají s agresí verbální než fyzickou. Pokud se vyskytuje fyzická agrese, je 

směřována buď pouze k personálu, nebo v častější míře klientova agrese 

směřuje k oběma skupinám, tedy k personálu i ostatním klientům daného 

zařízení. Jednou z cílových otázek bylo zjistit, zda v zařízení využívají 

nefarmakologický přístup ke zmírnění agresivních projevů klientů. Během 

šetření se mi podařilo zjistit, že většina, ale ne všichni, tento přístup využívají. 

Nejčastěji zmiňované přístupy byly: validace, reminiscence, muzikoterapie a 

canisterapie. Vetšina pracovníků odpovídalo, že nefarmakologické přístupy 

mají pozitivní vliv na agresivní projevy. Další cílová otázka měla zjistit, co je 

pro pracovníka v sociálních službách nejtěžší, když se klient chová agresivně. 

Na tuto otevřenou otázku byly různorodé odpovědi, ale nejčastější odpověď 

byla, že je pro ně nejtěžší, když jsou ve službě sami. To bývá na nočních 

službách. Mnoho pracovníků v sociálních službách v těchto zařízeních 

považuje za důležité ke zmírnění agresivních projevů kolektivní spolupráci a 

také předcházení těmto situacím a odvedení pozornosi klienta jiným směrem. 

Pokud bych v krátkosti shrnula toto šetření, lze říci, že v těchto zařízeních se 

setkávají s agresivním chováním, kdy převažují verbální projevy. Pracovníci 

v převážné většině využívají nefarmakologické přístupy, které ve většině 

případů označují za efektivní. Z šetření v těchto dvou zařízeních lze říci, že 

nefarmakalogické přístupy, kterých zde využívají,mají pozitivní vliv na 
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agresivní chování klientů. Také mohu říci, že během šetření byly vidět zřejmé 

rozdíly mezi odpověďmi pracovníků z jednotlivých zařízení. 

Pomocí tohoto šetření jsem zjistila, že v obou zařízeních využívají 

nefarmakologické přístupy a také to, že ve většině případů mají právě tyto 

přístupy pozitivní a efektivní vliv na agresivní projevy klientů. Tímto zjištěním 

jsem i potvrdila teroretická východiska. 
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Diskuze 

Během diskuze bych se ráda zastavila u několika otázek, které jsem si 

kladla během psaní bakalářské práce. V úvodu bych ráda zmínila, že jsem si 

vědoma toho, že hraje důležitou roli to, jaký stupeň demence klienti mají, jaký 

je jejich věk i pohlaví.  

V průběhu šetření jsem položila otázku, zda v zařízení využívají 

nefarmakologické přístupy. Většina respondentů odpověděla, že využívají 

nefarmakologické přístupy ke zmírnění problémového chování klientů. Je 

překvapující, že tři z dotazovaných tyto metody nevyužívají. Je otázkou, zda 

porozuměli tomu, co míním pojmem nefarmakologický přístup, nebo zda 

opravdu tyto metody ve své praxi nevužívají a spoléhají se na farmakologickou 

metodu. Je pravdou, že někdy může být lehčí aplikovat léky.  

V dotazníku jsem položila otázku, ke komu neverbální projevy agrese 

směřují. Jednou z možných odpovědí bylo, že tyto projevy jsou doprovázeny 

zlostí či vztekem k určité osobě a další, že tyto projevy jsou doprovázeny zlostí 

či vztekem obecně. Mohli bychom si položit otázku, zda tento vztek a zlost 

směřuje k ostatním lidem obecně, nebo tento vztek a zlost směřuje k ničení 

věcí.  

Při vyhodnocování dotazníku jsem si všimla toho, že někteří 

respondenti, kteří se domnívají, že nefarmakologické přístupy mají pozitivní 

vliv na agresivní projevy klientů, už nedokáží posoudit, zda aktivity jako 

reminiscence a validace mají stejný vliv. Kladu si otázku,z jakého důvodu se 

odpovědi na tyto dvě otázky neztotožňují. Jednou z možností, která mě 

napadla, je, jestli dotyční reposndenti vědí, že reminiscence a validace jsou 

jednou z metod nefarmakologického přístupu. Je otázkou, zda pracovníci jen u 

těchto dvou aktivit nedokáží posoudit, zda klesá intenzita agresivních projevů.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit práci s agresí u lidí 

s Alzheimerovou chorobou pomocí nefarmakologických přístupů v zařízeních 

sociální péče. Pomocí dotazníkového šetření jsem získala informace od 

sociálních pracovníků z již zmiňovaných zařízení. Následně jsem provedla 

vyhodnocení získaných informací a tvorbu grafů. Zjistila jsem jednak to, že 

nefarmakologické přístupy obě zařízení v určité míře využívají, a dále také to, 

že takovéto přístupy mají pozitivní vliv na zmírnění či úplné odstranění 

agresivních projevů klientů v zařízeních žijících. Jedná se o agresi ve většině 

případů verbální, ale objevují se i projevy agrese fyzické. Z mého šetření 

vyplynulo, že tři pracovníci, kteří pracují v těchto zařízeních, 

nefarmakologické metody vůbec nevyužívají, a to i přes to, že zbytek 

respondentů uvádí jejich pozitivní následky při aplikaci. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 

Vážení zaměstnanci Domova se zvláštním režimem, jmenuji se Beranová Lucie, 

studuji Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Pastorační a 

sociální práce. V rámci své bakalářské práce, která se zabývá nefarmakologickými 

přístupy u lidí s demencí s agresivními projevy chování, bych vás ráda požádala o 

vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je určen pracovníkům v sociálních 

službách pracujících v domově se zvláštním režimem a je zcela anonymní. Za 

jeho vyplnění Vám předem děkuji. 

1. Pohlaví: 

muž 

žena 

2. Váš věk: …………  

3. Jako pracovník/pracovnice v sociálních službách pracujete v této praxi 

uveďte počet let: ………… 

4. Setkáváte se ve vašem zařízení s agresivními projevy klientů?  

Ano 

Ne  

5. Projevuje se agresivní chování verbálními projevy? 

Ne 

Ano - projevuje se vulgárním jazykem  

6. Projevuje se agresivní chování neverbálními projevy? 

Ne 

Ano - tyto projevy jsou doprovázeny zlostí či vztekem 
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Ano - tyto projevy jsou doprovázeny zlostí či vztekem k určité osobě  

7. Projevuje se agresivní chování výhružkami či hrozbami fyzického 

násilí? 

Ne 

Ano – klient vyhrožuje výhružkami či hrozbami fyzického násilí 

Nemohu posoudit 

 

8. Ke komu směřuje fyzické agresivní chování? 

Objevuje se fyzická agrese pouze vůči ostatním klientům 

 Objevuje se fyzická agrese pouze vůči personálu 

Objevuje se fyzická agrese k oběma skupinám  

 

9. Objevují se jiné projevy spjaté s tímto chování? Jako neklid, agitace? 

Ne  

Ano  

Nedokáži posoudit 

10. Využíváte v zařízení nefarmakologické přístupy ke zmírnění 

problémového chování klientů?  

Ano  

Ne 

11. Pokud ano, jaké nefarmakologické přístupy využíváte? 

……………………………… 
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12. Domníváte se, že nefarmakologické přístupy pozitivně ovlivňují 

agresivní projevy klientů? 

Ano  

Ne  

Nedokáži posoudit 

13. Domníváte se, že klesá intenzita agresivních projevů po aktivitách, 

jako je např. reminiscence, validace?  

Ano  

Ne  

Nedokáži posoudit 

14. Chybí vám v zařízení nějaká socioterapeutická aktivita, která by 

mohla mít pozitivní efekt na kvalitu života klientů? 

Ano  

Ne  

Nedokáži posoudit 

 

15. Jestliže ano, kterou aktivitu byste navrhoval/a? 

………………………………… 

 

16. Co je pro vás nejtěžší, pokud se klient chová agresivně? 

……………………………………………….. 

 

17. Co je podle vás důležité ke zmírnění agresivních projevů u klientů?  

……………………………………………. 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 

Domovy se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

-Klientům poskytuje ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s 

užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, 

praní, žehlení a další obdobné činnosti). Zařízení se svým charakterem velmi 

blíží rodinným domům. 

-Klientům poskytuje stravu. 

-Pomáhá s osobní hygienou. 

-Pomáhá při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při 

přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.). 

-Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (kontakty klienta s 

rodinou a blízkými, dále návštěvy, vycházky apod.). 

-Klienty zapojuje do činností v Domovech i mimo ně, usiluje o jejich 

aktivizaci. 

-Klienty podporuje v nácviku základních sebeobslužných činností. 

-Pomáhá klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
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