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SOUHRN 

     Tato práce se zabývá využíváním nefarmakologických metod při práci s klienty 

s kognitivní poruchou v pobytových zařízeních. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část 

teoretickou a výzkumnou. 

     Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, kde v první jsou popsány kognitivní funkce a 

jejich změny ve stáří, problematika mírné kognitivní poruchy a demence, její typy, stádia, 

diagnostika a léčba. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivé nefarmakologické metody 

využitelné při léčbě klientů s kognitivní poruchou. Výzkumná část práce je zaměřena na 

zjištění bližších informací o využívání nefarmakologických metod v praxi z pohledu 

pracovníků. Obsahuje také metodiku a vyhodnocení výzkumu, který probíhal formou 

dotazníku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

kognitivní funkce, demence, nefarmakologická léčba 

 

SUMMARY 

     This thesis deals with non-pharmacological methods during work with clients with 

cognitive impairment in residential facilities. This work is divided into two parts, theoretical 

and research part. 

     The theoretical part is divided into two chapters, in the first are described cognitive 

functions and their changes in old age, the problems of mild cognitive impairment and 

dementia, its types, stages, diagnosis and treatment. The second chapter focuses on the 

description of non-pharmacological methods useful in the treatment of clients with cognitive 

impairment. The research part is focused on finding more information on the use of non-

pharmacological methods in practice from the perspective of worker. It also includes a 

methodology and evaluation research, which was conducted through a questionnaire. 
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ÚVOD 

 

     Stárnutí je přirozený lidský proces doprovázený mnohými involučními změnami, které 

zasahují oblast tělesnou, psychickou i sociální. Změny v těchto oblastech se vzájemně 

ovlivňují a při působení patologických procesů mají negativní dopad na život stárnoucího 

člověka.  Mezi jedny z nejčastěji se vyskytujících nemocí ve stáří patří právě kognitivní 

poruchy patřící do triády příznaků demence. Jirák ve své knize Demence a jiné poruchy 

paměti uvádí, že demence se vyskytuje asi u 5 % osob starších 65 let a u 30-50 % osob 

starších 85 let. Na základě stárnutí populace, které je dáno především klesající porodností lze 

předpokládat zvyšování výskytu tohoto onemocnění, díky čemuž se stává velmi aktuálním 

tématem. 

     Demence výrazně ovlivňuje život člověka a vyvolává u něj specifické potřeby vyžadující 

individuální přístup, komplexní léčbu a týmovou spolupráci. Vedle farmakologické léčby je 

přínosné i využívání nefarmakologických metod. Ty se výraznou měrou podílejí na zachování 

soběstačnosti klienta a celkovém zlepšení kvality jeho života. V procesu léčby a péče nelze 

opomíjet důležitou úlohu spolupráce nejen mezi odborníky, ale také rodinnými příslušníky a 

pečujícími osobami, které pomáhají klientovi lépe se vyrovnat s měnící se situací.   

     Tato práce je zaměřena na nefarmakologické metody při práci s klienty s kognitivní 

poruchou, která je jedním z hlavních příznaků demence. Teoretická část je rozdělena na dvě 

kapitoly, z nichž první se zabývá problematikou kognitivních funkcí a s tím souvisejících 

demencí. Druhá kapitola je zaměřena na popis jednotlivých nefarmakologických metod a 

možnosti jejich využití při léčbě. Následující část práce je výzkumná a zaměřuje se na 

zjišťování informací spojených s využíváním metod v praxi.  
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Cíle práce 

     Teoretickým cílem práce je popsat kognitivní změny doprovázející stárnutí a s tím 

související problematiku demence a shrnout informace o využívaných nefarmakologických 

metodách při léčbě. 

     Hlavním výzkumným cílem této práce je zjistit informace o využívání 

nefarmakologických metod při práci s klienty s kognitivní poruchou a zjistit, jaký mají přínos 

pro klienta z pohledu pracovníků. 

Dále byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

- zjistit, jak subjektivně hodnotí náročnost práce zdravotničtí a sociální pracovníci při 

realizaci vybraných nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní poruchou; 

- zjistit způsob vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti využívání 

nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní poruchou; 

- zjistit, zda spatřují zdravotničtí a sociální pracovníci vliv nefarmakologických přístupů 

na chování klientů s kognitivní poruchou; 

- zjistit, u jakých klientů a jak často jsou zdravotnickými a sociálními pracovníky 

využívány nefarmakologické přístupy včetně počtu personálu spolupodílejícího se na 

realizaci nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní poruchou.  
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I  TEORETICKÁ ČÁST 

1  Kognitivní funkce 

     Kognitivní neboli poznávací funkce patří mezi základní funkce našeho mozku. Mezi ně 

řadíme především paměť, pozornost, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení. 

Jejich prostřednictvím je zajištěna schopnost poznávat okolní svět, plánovat naše jednání, 

vstupovat do interakcí s jinými lidmi a díky tomu se plnohodnotně zapojit 

do každodenního života. Lužný tyto funkce dále rozšiřuje o intelekt, úsudek, vůli 

a motivaci. (Klucká, Volfová, 2009, s. 13; Lužný, 2012, s. 12) 

 

1.1   Kognitivní funkce ve stáří  

     Prchlík (Jarošová in Malíková, 2011) nahlíží na stárnutí jako na přirozený proces 

doprovázený změnami v organismu i psychice člověka. Pokud není stárnutí doprovázeno 

patologickými procesy, pak tyto psychické změny výrazně neovlivňují kvalitu života 

člověka. V rámci kognitivních funkcí dochází ke snížení paměťových funkcí, koncentrace, 

zhoršení rozpoznávání předmětů a slyšených zvuků. Zároveň dochází k poklesu schopnosti 

pojmenovávat předměty a rozumět řeči. Ve stáří se člověk stává emočně labilnějším, klesá 

jeho sebedůvěra, má sklony k depresím a problémy s navazováním mezilidských vztahů. 

Výše jmenované změny jsou přirozené a při fyziologickém stárnutí nastupují pozvolna. 

Dochází-li však v organismu k patologickým změnám a kompenzační mechanismy jsou 

vyčerpány, projevují se zcela zjevné chorobné stavy. (Jarošová in Malíková, 2011, s. 15-

21; Hátlová, Suchá, 2005, s. 10-11; Pidrman, 2007, s. 24-25)      

 

1.2   Mírná kognitivní porucha 

     S úbytkem kognitivních funkcí může dojít u stárnoucího člověka ke vzniku mírné 

kognitivní poruchy. Ta je charakteristická výraznějšími problémy s pamětí, které však 

zásadně neovlivňují každodenní aktivity a soběstačnost jedince. Nenaplňuje tedy kritéria 

pro  diagnózu demence. U mírné kognitivní poruchy lze rozlišit typ amnestický a non-

amnestický. V prvním případě se objevuje pouze porucha paměti, ve druhém případě lze 

pozorovat poruchy ostatních kognitivních funkcí mimo paměť. Na vzniku poruchy se podílí 

mnoho faktorů, mimo jiné věk, vysoký krevní tlak, požívání většího množství alkoholu 
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či nižší vzdělání. Významným faktorem je též nedostatek mentální a fyzické aktivity. Jako 

každé onemocnění, má i toto své důsledky. Omezuje jedince v soběstačnosti a sociální 

komunikaci, v běžných životních dovednostech a funkcích, může snížit kvalitu jeho života 

či zvýšit spotřebu zdravotnických a sociálních služeb. V některých případech se může 

zhoršování paměti zastavit, poměrně často však přechází v demenci. Z tohoto důvodu je nutné 

věnovat mírné kognitivní poruše značnou pozornost a případné onemocnění způsobující 

demenci včas diagnostikovat. (Vaňková a Jarolímová in Holmerová, Jarolímová, 

Suchá, 2007, s. 32; Lužný, 2012, s. 96; Pidrman, 2007, s. 26) 

 

 1.3  Demence 

     Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, mírná kognitivní porucha může přejít 

v demenci. Tento pojem je složením dvou latinských slov de = bez a mens = mysl, vědomí.  

Pidrman (2007) definuje demenci jako „syndrom, který vznikl následkem onemocnění 

mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru. Dochází k narušení vyšších 

korových funkcí, včetně paměti, myšlení, orientace, schopnosti řeči, učení, úsudku, přitom 

vědomí není zastřené.“  (Pidrman, 2007, s. 9; Hort, Rusina, 2007, s. 153) 

     Dle Lužného (2012) je možné na demenci nahlížet jako na narušení korových funkcí, 

ale také deterioraci v emoční oblasti, motivaci a zhoršení sociálních dovedností. Celkově 

tedy dochází ke změně celé osobnosti pacienta, která nemá vliv pouze na něj samého, ale i 

na jeho rodinné příslušníky. (Lužný, 2012, s. 36) 

     Podle odhadů žilo v roce 2010 na celém světě 35,6 milionů lidí trpících demencí a 

v následujících letech mají tyto počty výrazně stoupat. Ročně přibude 7,7 milionů nových 

případů, z toho 2,3 milionů připadá na Evropu. Přesný počet však nelze uvést, neboť u 

některých seniorů není demence řádně diagnostikována. I přesto se však stává stále 

aktuálnějším tématem vyžadujícím naši pozornost. (Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR, 2012) 

 

1.3.1  Příznaky demence 

     Symptomy počínající demence se dají jen těžko odlišit od příznaků spojených s běžným 

fyziologickým stárnutím. Existují však specifika doprovázející chování člověka s demencí. 

Pro syndrom demence je typické postižení ve třech klíčových oblastech – v aktivitách 

všedního dne (activities of daily living), v chování a emoční oblasti, včetně psychotické 
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symptomatologie (behavioral and psychological symptoms) a v kognitivní oblasti 

(cognitive functions). Tyto oblasti dohromady tvoří tzv. ABC schéma demence. 

(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 15; Lužný, 2012, s. 36) 

     Při vykonávání aktivit všedního dne je důležitá soběstačnost. Ta se však v důsledku 

demence zhoršuje a to nejdříve v instrumentálních a později i v základních sebeobslužných 

aktivitách. Úroveň soběstačnosti lze hodnotit pomocí testů základních sebeobslužných 

aktivit denního života. Další problematickou oblastí jsou behaviorální a psychologické 

příznaky demence, které jsou označovány zkratkou BPSD (behavioral and psychological 

symptoms of dementia). Mohou být přítomny již na začátku onemocnění, typičtější je však 

jejich rozvíjejí až ve středním stádiu. Tyto poruchy mají různý charakter, kromě stavů 

neklidu se objevují také bludy a halucinace či poruchy emocí v podobě vzteku a depresí. 

Ze zmíněné triády příznaků jsou nejnápadnější poruchy kognitivních funkcí. V oblasti 

paměti se projevují potížemi se získáváním nových znalostí, špatnou orientací v prostoru, 

čase a lidech, opakujícími se dotazy, tvořením představ a konfabulací a nedostatkem 

vhledu.  Porucha pozornosti způsobuje neschopnost jedince začít nebo dokončit úkol. 

Narušením zrakově-prostorových schopností dochází k obtížím v rozpoznávání obrazců, 

určování polohy a při manipulaci s předměty. Narušení jazyka se projevuje potížemi 

v rozeznávání a hledání slov, myšlení se stává méně pružné a přizpůsobivé a později se 

tato schopnost ztrácí úplně. Postižením kognitivních funkcí, zejména paměti začíná 

převážná většina demencí. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 16; Jirák, 2009, s. 23; 

Zgola, 2003, s. 23-28) 

 

1.3.2  Stádia demence 

     Holmerová, Jarolímová a Suchá (2007) ve své publikaci uvádějí rozdělení demencí dle 

závažnosti do tří stádií – počínající a mírná demence, středně pokročilá demence a 

pokročilá forma demence. Rozdělení nemoci do stádií je užitečné zejména pro  potřeby 

péče a poskytovaných služeb.  

     V prvním stádiu nemoci (počínající a mírná demence) je jedinec soběstačný a relativně 

samostatný, potřebuje pouze dohled či mírnou dopomoc v denních aktivitách. Je u něj však 

možné pozorovat horší vyjadřování, mírnou poruchu orientace, potíže s rozhodováním, 

ztrátu motivace a iniciativy a omezení sociálních aktivit. Důležitým příznakem jsou 

poruchy krátkodobé paměti, naopak dlouhodobá paměť je nenarušena a nemocný 

je  schopen vybavit si zážitky i z dávné minulosti. Svůj stav uvědomuje, což u něj vyvolává 
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negativní emoce jako je například úzkost či strach. V této fázi lze vhodnou léčbou zmírnit 

nebo dokonce pozastavit onemocnění, avšak tyto příznaky jsou obvykle spojovány 

s věkem pacienta.  

     Druhé stádium (středně pokročilá demence) je nejdelší a trvá 2-10 let. Pacient je 

při sebeobslužných aktivitách odkázán na pomoc druhých a potřebuje téměř nepřetržitě 

dohled. Má problémy s osobní hygienou a domácími prácemi, je dezorientovaný místem 

i časem. Tato fáze je doprovázena výraznými změnami emotivity, bludy a halucinacemi.  

     Ve třetím stádiu onemocnění (pokročilá demence) je důraz kladen především na potřebu 

ošetřovatelské péče. Nemocný je schopen rozpoznat vlídnost prostředí a personálu, a proto 

je nutné poskytovat kvalitní a laskavou péči. Pacient je výrazně dezorientovaný, je u něj 

omezena schopnost komunikovat, obtížně polyká, je inkontinentní, špatně chodí 

nebo zůstává upoután na lůžko či vozík. Dochází k postižení celé osobnosti, pacient se 

o sebe nedokáže postarat a je zcela závislý na péči okolí. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 

2007, s. 34-38; Topinková, 2005, s. 138) 

 

1.3.3  Typy demence 

     Demence se rozdělují na dvě velké skupiny – atroficko-degenerativní demence a demence 

symptomatické (sekundární). (Lužný, 2012, s. 39) 

 

1.3.3.1   Demence atroficko-degenerativní 

     K demencím atroficko-degenerativním dochází díky procesům snižujícím počet nervových 

buněk, synapsí a poškozujím funkci neuronů i neuroglií. Zároveň dochází k tvorbě a ukládání 

patologických bílkovin, u kterých probíhají další degenerativní děje. Tím je například 

apoptóza, neboli geneticky naprogramovaná buněčná smrt. Dalším z patologických jevů je 

uvolnění nadměrného množství volných kyslíkových radikálů, které se poté váží na různé 

tkáně a ničí je. (Jirák, 2009, s. 19-20) 

     Mezi atroficko-degenerativní demence se řadí Alzheimerova choroba, demence s Lewyho 

tělísky, demence při Parkinsonově chorobě, frontotemporální demence a demence 

při Huntingtonově chorobě. (Lužný, 2012, s. 43) 

     Alzheimerova choroba je primárním onemocněním šedé kůry mozkové a tvoří 60 % všech 

demencí, má plíživý charakter a postupně progreduje. Prvním příznakem zpravidla bývá 

zhoršující se paměť, poté se rozvíjejí poruchy kognitivních funkcí a další příznaky. Dělí se na 
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časnou a pozdní formu. Časná vzniká v dřívějším věku a její příznaky se zhoršují rychleji, 

naopak pozdní forma vzniká až po 65. roce života a příznaky se zhoršují pomaleji. (Lužný, 

2012, s. 43-46; Pidrman, 2007, s. 34-35; Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 39) 

     Demence s Lewyho tělísky se objevuje zpravidla u starších osob a je těžce rozlišitelná od 

Alzheimerovy demence. Kromě základních příznaků se vyskytují fluktuující poruchy 

kognitivních funkcí, zrakové halucinace a parkinsonský syndrom. Zpočátku dochází k rychlé 

progresi, poté se však stav může i na několik let stabilizovat. Výrazně viditelné jsou změny 

pohybu projevující se zpomalením, svalovou ztuhlostí či třesem, které mohou způsobit pády a 

úrazy. (Pidrman, 2007, s. 54; Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 43; Lužný, 2012, s. 52-

53) 

     U Parkinsonovy choroby dochází ke vzniku demence asi u 10-20% pacientů a objevuje se 

až v pozdních stádiích nemoci. K typickým příznakům nemoci (třes, svalová rigidita, šouravá 

chůze aj.) se přidružují i příznaky psychiatrické, především deprese a úzkost. Klinický obraz 

je různý, dochází však k poruše paměti, myšlení a exekutivních funkcí. Nápadná je celková 

zpomalenost výkonu a řeči. (Lužný, 2012, s. 55; Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 44) 

     Pro frontotemporální demenci je typická atrofie frontálních a temporálních laloků mozku 

zodpovědných za chování, emoce a řečové funkce. Začátek nemoci je pomalý a objevuje se 

nejčastěji mezi 45-70 lety. Již ze začátku se výrazně mění osobnost nemocného, jeho 

charakter a vystupování, dále jsou časté změny emocí a změny v potravním chování. V oblasti 

řeči dochází k opakování slov, opakování slyšeného a komolení slov. Problémy s řečí mohou 

vyústit až do obrazu mutismu. Nejčastější formou frontotemporální demence je Pickova 

nemoc, jejíž klinický obraz odpovídá zmíněným příznakům. (Lužný, 2012, s. 57; Pidrman, 

2007, s. 55) 

     Huntingtonova choroba je neurodegenerativní onemocnění s motorickými příznaky, 

například polykacími obtížemi či dysatrií a psychiatrickými příznaky, které mimo jiné 

zahrnují impulzivitu, podrážděnost, deprese či potíže se soustředěním. V pokročilém stádiu 

této nemoci se nemocný stává nesoběstačným, imobilním a je zcela závislý na péči okolí. 

(Lužný, 2012, s. 60) 

 

1.3.3.2  Demence symptomatické (sekundární) 

     Symptomatické demence jsou způsobeny následkem onemocnění, které poškozuje mozek. 

Dělí se na vaskulární a ostatní symptomatické demence. (Lužný, 2012, s. 40) 
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     Vaskulární poruchy jsou druhou nejčastější příčinou vzniku demence a tvoří přibližně 10 -

 15 % všech demencí. Příčinou vaskulární demence je mozkový infarkt způsobený 

poškozením cévního zásobení mozku nebo nekróza mozkové tkáně vzniklá následkem 

mozkového krvácení. U nemocného dochází k nerovnoměrnému zhoršování kognitivních 

funkcí, ale náhled bývá zachován poměrně dlouho. Dalšími typickými rysy jsou přítomnost 

kardiovaskulárních chorob, deprese, halucinace, deliria a schodovité zhoršení příznaků. 

O klinickém obrazu rozhoduje lokalizace a velikost infarktového ložiska. (Pidrman, 2007, s. 

51; Lužný, 2012, s. 61-62; Hort, Rusina, 2007, s. 185) 

     Ostatní symptomatické demence vznikají následkem infekčního, autoimunitního, 

metabolického a jiného onemocnění.  Do této skupiny patří demence při HIV/AIDS, luetická 

demence, demence u intoxikací, demence při normotenzním hydrocefalu aj. (Lužný, 2012, 

s. 40) 

 

1.3.4  Diagnostika demence 

     Na diagnostice se podílí nejen lékař, ale také pacient a pečovatel. Do procesu diagnostiky 

řadíme čtyři složky – anamnéza, somatické vyšetření, orientační vyšetření poznávacích funkcí 

a zobrazovací metody.  

     Při získávání anamnézy je důležitá spolupráce s další osobou, která je s postiženým 

v kontaktu a může sbíraná data objektivizovat. V rámci anamnézy se zjišťují informace 

o úrazech hlavy, mozkových příhodách, rizikových faktorech vzniku cévní demence, 

užívaných lécích, depresích a jiných psychických změnách. (Borzová in Jirák, 2009, s. 25-26) 

     K orientačnímu vyšetření poznávacích funkcí slouží velké množství testů.  

Mezi nejpoužívanější patří Mini-Mental State Examination (MMSE), který se používá 

k hodnocení celkového kognitivního výkonu na začátku i v průběhu léčby a obsahuje položky 

zaměřené na orientaci, paměť, počítání, poznávání, plnění úkolu, kreslení a psaní. Dalším 

využívaným testem je Addenbrookský kognitivní test, který je tvořen pěti doménami 

zahrnujícími mimo jiné všechny položky MMSE a test kresby hodin.  Posledním mnou 

zmíněným testem je Montrealský kognitivní test (MoCa), který je časově i organizačně 

náročnější. Slouží především k rozpoznání mírné kognitivní poruchy a hodnotí více složek 

kognitivních funkcí, mezi které patří například zručnost, schopnost zapamatování a vybavení 

z paměti, orientace či schopnost abstrakce. (Borzová in Jirák, 2009, s. 27; Lužný, 2012, s. 28-

31; Preiss, 2012, s. 72-74) 
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     Ze zobrazovacích metod lze při diagnostice využít computerovou tomografii 

a magnetickou rezonanci odhalující morfologické odchylky. Dále je možné využít metody 

s použitím radioaktivně značených látek a elektroencefalografické metody. (Borzová in Jirák, 

2009, s. 28) 

 

1.3.5  Léčba demence 

     Léčba vždy vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup, je nutné brát ohled 

na individuální potřeby nemocného a vhodně zkombinovat možnosti nefarmakologické, 

ale také farmakologické léčby. Při volbě léčby je nutné zvážit etiologii, stádium demence, 

výskyt behaviorálních poruch a přítomnost dalších nemocí. V rámci farmakologické léčby se 

podávají inhibitory cholinesteráz, které udržují kognitivní funkce, pozitivně ovlivňují úroveň 

soběstačnosti a behaviorální příznaky demence. Účinek této léčby dokazuje 60-70% 

úspěšnost zahrnující zlepšení či zpomalení progrese nemoci. Možnostmi nefarmakologické 

léčby se budu podrobněji zabývat v následující kapitole. I když je léčba komplexní a vhodně 

zvolená, nevede k úplnému vyléčení, ale pouze ze zpomalení progrese. Podle studií se doba 

přežití u Alzheimerovy nemoci pohybuje v rozmezí 6,7 – 7,5 let a u vaskulární demence mezi 

3,5 – 4,2 lety. (Topinková, 2005, s. 140-142; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 

2012) 
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2 Nefarmakologické přístupy 

     Nefarmakologické metody při léčbě jsou zaměřeny na následující okruhy, které 

odpovídají potřebám postižených: 

a) Podpora pacienta a jeho blízkých v úvodní fázi onemocnění, poskytnutí informací; 

b) Zachování či zlepšení kognitivních funkcí; 

c) Zachování či zlepšení soběstačnosti v aktivitách denního života; 

d) Zmírnění či odstranění problémového chování a psychologických příznaků demence; 

e) Celostní přístupy zaměřené na zlepšení kvality života pacientů s demencí a zlepšení 

komunikace mezi pacientem a ošetřujícím; 

f) Zlepšení kvality života pacientů v terminálních fázích demence; 

g) Podpora pečujících rodin; 

h) Adaptace prostředí pro pacienty s demencí; 

i) Organizační opatření, systém péče a služeb. 

     Toto rozdělení je pouze orientační a nelze do něj zařadit všechny metody. Jednotlivé 

metody se nemohou zaměřovat pouze na jeden dílčí problém, aniž by ovlivňovali i jiné 

problémové oblasti. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 121) 

     Jednotlivým metodám, ať už je či není možné je zařadit do jmenovaného schématu, 

se budu věnovat v následující části mé práce.  

 

2.1   Reminiscenční terapie 

     Pro reminiscenční terapii můžeme v literatuře najít hned několik definic. Například Sim 

(1997) uvádí, že do reminiscenční terapie se řadí velké množství aktivit, jejichž společným 

znakem je zájem o minulé životní zkušenosti zúčastněných lidí. (Špatenková, Bolomská, 

2011, s. 22) 

     Woods (in Janečková, Vacková, 2010) reminiscenci definuje „jako hlasité nebo tiché 

(skryté, vnitřní) vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, 

nebo spolu s jinou osobou či skupinou lidí.“ (Janečková, Vacková, 2010, s. 21) 

     Tato terapie je při léčbě demencí velmi přínosná. Pracuje s dlouhodobou pamětí, 

která zůstává u pacientů zachována. Prostřednictvím pomůcek (například fotek, osobních 

předmětů) vyvolává u pacientů vzpomínky na šťastné prožitky a důležité události 

z minulosti, čímž dosahuje zlepšení jejich stavu. Jednou z používaných pomůcek jsou 

„vzpomínkové krabice“, ve kterých mají klienti své osobní předměty. Další možností může 
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být vzpomínková místnost, jejíž úprava odpovídá době mládí klientů či vzpomínková 

kniha zachycující významné události z minulosti. Při reminiscenci lze využít také staré 

filmy, nahrávky hudby, tanec aj. Ukázka reminiscenčních pomůcek je součástí bakalářské 

práce jako Příloha A. Je důležité mít na mysli, že tato metoda slouží především 

k pozitivnímu ovlivnění psychiky a neměla by zasahovat do nepříjemných témat. Je 

využitelná hlavně u pacientů s lehkou až středně těžkou demencí, kdy jsou kognitivní 

funkce ještě zachovány. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 181; Malíková, 2011, s. 

239) 

 

2.2   Validační terapie 

     Validační terapie, nebo také validace je dalším neméně důležitým přístupem při práci 

s klienty s demencí. Je založena na teorii, že chování osoby s demencí je zapříčiněno 

emočními prožitky a situacemi z minulosti, které jsou stále nedořešené a nezpracované. 

Spočívá především v naslouchání, akceptování a ocenění každého sdělení ze strany 

nemocného. Naslouchající musí mít úctu k člověku s demencí, přijmout a respektovat jeho 

sdělení. Klevetová (in Malíková, 2011) vidí hlavní smysl validace v objevení a uvědomění 

si prožitých traumat, dalším krokem je pak pomoc klientovi se s těmito traumaty vyrovnat. 

Smyslem není vrátit dezorientovaného klienta zpět do reality, naopak ho provázíme v jeho 

vnímání reality a dáme mu prostor k vyjádření všeho, co potřebuje sdělit. (Malíková, 2011, 

s. 239-241; Jirák, 2009, s. 27) 

     Dezorientace u klienta se rozvíjí ve čtyřech stádiích, která zpracovala a popsala 

zakladatelka metody, sociální pracovnice Naomi Feilová. Pro první stádium špatné 

orientace je charakteristická podezíravost, nedůvěřivost klienta a problémy v emoční 

oblasti často doprovázené špatnou orientací v čase. Ve druhém stádiu špatné orientace 

se problémy prohlubují, klientovi přestane záležet na společenských pravidlech a chování 

k druhým lidem, ztrácí komunikační schopnost a uchyluje se do světa fantazie. Přítomny 

jsou zvětšující se deprese a úzkost. Ve třetím stádiu dezorientace klient uniká od reality 

do minulosti, orientuje se na sebe, komunikuje pouze útržkovitě a nesrozumitelně, ztrácí 

zábrany v chování a nedodržuje společenská pravidla. Pokud ani v této fázi nedojde 

k validační podpoře, přesouvá se klient do stádia vegetace. Takový klient je při životě 

pouze díky zachování fyziologických funkcí, přestává používat verbální a následně 

i neverbální komunikaci. (Malíková, 2011, s. 242) 
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     Validační terapie je velkým přínosem pro kvalitu života osoby s demencí a pomáhá jí 

prožít zbytek života důstojně.  

 

2.3   Preterapie 

          Tato metoda je založena na principu zrcadlení nebo též reflektování. Podstatou 

preterapie je reagování na klienty, terapeut tedy pacientovi zrcadlí to, co vnímá. Tuto 

metodu poprvé použil Otto Rank, později ji Carl Rogers rozšířil na emocionální rovinu 

a následně preterapii rozvedl Garry Prouty, který díky ní pomáhal klientům navázat 

kontakt s realitou, se sebou samými a s druhými lidmi. Slouží jako prostředek k navázání 

kontaktu a rozvíjení komunikace s osobami, u nichž je tato schopnost omezená. Základem 

preterapie je kromě zrcadlení také empatie terapeuta, bezpodmínečné pozitivní přijetí 

klienta a kongruence, tedy emoční opravdovost. (Prouty, Werde, Pörtner, 2005, s. 17; 

Malíková, 2011, s. 246) 

     Pro úspěšnou preterapii je nutné navázat terapeutický vztah, který vzniká na základě 

psychologického kontaktu. Ten je vymezen na třech úrovních – kontaktní reflexe, 

kontaktní funkce a kontaktní chování. 

     Kontaktní reflexe jsou techniky uskutečňování empatického kontaktu a používají 

se v případě, kdy není s klientem navázán dostatečný kontakt pro realizaci terapie. Existuje 

pět druhů kontaktních reflexí – situační, obličejové, tělové, slovní reproduktivní 

a zopakované reflexe. Při situační reflexi terapeut sleduje klienta a reflektuje jeho chování, 

například „Petr sedí na židli.“ Tyto reflexe slouží k podněcování kontaktu klienta 

s realitou. Dalším druhem jsou obličejové reflexe, při nichž se dívá terapeut klientovi 

do tváře a pozoruje jeho emoce, které následně zrcadlí. Tento druh podněcuje kontakt 

na emoční rovině. Tělové reflexe se používají u klientů s typickým držením těla, gesty 

a pohyby. Terapeut je reflektuje slovně či tělesně a tím pomáhá klientovi snáz žít ve svém 

vlastním těle a překonávat tělesné odcizení. Slovní reproduktivní reflexe jsou používány 

u klientů, kteří se vyjadřují jen úlomkovitou řečí, v nesouvislých větách nebo jen 

ojedinělými slovy. Terapeut naslouchá a reflektuje vybrané slovo, i když jeho významu 

nerozumí, čímž vyjadřuje klientovi přijetí v komunikaci a zároveň ho povzbuzuje. 

Posledním druhem jsou zopakované reflexe. Pokud terapeut vidí, že předchozí reflexe byla 

účinná, použije ji znovu. Jsou tedy založeny na opětovném kontaktu.  
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     Použití reflexí je vhodné u klientů s narušeným kontaktem s realitou, pro osoby 

s lehčím formou postižení by mohly být nepříjemné (Prouty, Werde, Pörtner, 2005, s. 36-

37; Malíková, 2011, s. 248) 

     Prouty řadí mezi kontaktní funkce realitní, emocionální a komunikační kontakt. 

Realitním kontaktem je myšleno uvědomování si lidí, míst, věcí, událostí a času. 

Emocionální kontakt je uvědoměním si svých nálad, pocitů a emocí. Komunikační kontakt 

je vyjádřením reality a emocí prostřednictvím slov a vět a je vždy určen druhým lidem.  

Výsledkem posilování kontaktních funkcí prostřednictvím reflexí je chování, které 

představuje změny ve zlepšení kontaktu.(Prouty, Werde, Pörtner, 2005, s. 38-40) 

           

2.4   Bazální stimulace 

     Je charakterizována jako „koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině 

lidské vnímání.“ Vychází z faktu, že každý člověk vnímá pomocí smyslů, které se vyvíjejí 

již v embryonální fázi a provázejí člověka po celý život. Orientuje se na oblasti vnímání, 

pohybu a komunikace. Díky smyslům můžeme vnímat, díky vnímání se pohybovat a díky 

pohybu a vnímání komunikovat. Využívá schopnost lidského mozku uchovávat životní 

návyky v paměťových drahách a možnost cílenou stimulací opět aktivovat mozkovou 

činnost, čímž přispívá k podpoře již zmíněných oblastí. Bazální stimulace bere ohledy 

na individualitu člověka, jeho potřeby, věk, stav i požadavky na komunikaci s okolím. 

(Friedlová, 2007, s. 19) 

     Mezi základní prvky bazální stimulace patří somatická, vestibulární a vibrační 

stimulace. Další stimulace jsou nástavbové, a jsou jimi optická, auditivní, taktilně-

haptická, olfaktorická a orální stimulace. 

     Somatická stimulace umožňuje poskytovat vjemy prostřednictvím kožního percepčního 

orgánu, díky čemuž si klient uvědomuje své okolí a schopnost komunikovat. Do této 

skupiny se dále řadí somatická stimulace zklidňující, povzbuzující, neurofyziologická, 

symetrická, rozvíjející, diametrální stimulace a polohování. Pomocí vestibulární stimulace 

lze u klientů podporovat rovnovážné ústrojí a tím zlepšit prostorovou orientaci a vnímání 

pohybu. Vibrační stimulace stimuluje kožní receptory a proprioreceptory a tím 

zprostředkovává klientovi vjemy z jeho těla. Optická stimulace je důležitá k poznávání 

okolního světa a komunikaci. Pomáhá klientovi při orientaci, posiluje pocit jistoty, 

umožňuje poznávat lidi a předměty. Stejně významná jako optická je auditivní stimulace. 

Jejím použitím lze dosáhnout kontaktu s klientem, zprostředkovat informace a umožnit 
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orientaci. Taktilně-haptická stimulace je úzce spojena se schopností lidské ruky 

rozpoznávat předměty. Může probíhat prostřednictvím jim známých materiálů a věcí, 

například talismanů či hraček. Orální stimulace je zaměřena na dutinu ústní, která je 

nejcitlivější tělesnou zónou a zprostředkovává vnímání. Olfaktorická je úzce spjata 

se stimulací orální, a to z důvodu, že mohou směřovat ke stejnému cíli, například k výběru 

potravy. Při výběru prostředků k olfaktorické stimulaci je nutné brát ohledy na biografii 

klienta, na jeho negativní či pozitivní zkušenosti spojené s určitou vůní. (Friedlová, 2007, 

str. 64-130) 

     Hlavními cíli tohoto konceptu je podpořit a umožnit osobám s onemocněním kontakt 

s okolím, orientaci v čase a prostoru a rozvíjet jejich identitu. Je využitelná ve všech stádií 

demence, největší přínos má ale u osob se středně těžkým a těžkým stupněm demence, 

u nichž jsou kognitivní funkce výrazněji narušeny. (Friedlová in Malíková, 2011, s. 194) 

 

2.5   Kognitivní trénink a kognitivní rehabilitace 

     V této oblasti je důležité vymezit používané pojmy, a to kognitivní trénink a kognitivní 

rehabilitace. Kognitivní trénink je procvičování kognitivních schopností u zdravých osob, 

jehož cílem je klienta aktivizovat a působit jako prevence kognitivních poruch. Na druhou 

stranu kognitivní rehabilitace je náprava již poškozených kognitivních funkcí. S těmito 

pojmy lze pracovat i v širším rámci a shrnout je do jednoho. Ve své práci tedy používám 

termín trénink, ale zahrnuji do něj i prvky rehabilitace. Cíle tréninku jsou zaměřeny 

na  koordinaci, orientaci, pozornost, paměť, motivaci a exekutivní funkce. Tuto metodu lze 

praktikovat komplexně nebo ji přizpůsobit jednotlivým kognitivním schopnostem. 

Program musí být přizpůsoben možnostem pacienta, například u osob s výrazně 

narušenými kognitivními funkcemi je vhodné procvičování dlouhodobé paměti, která bývá 

poměrně dlouho zachována. Demence mají progredující průběh a ve většině případů 

nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí, proto je kognitivní trénink považován 

především za formu aktivizace. (Klucká, Volfová, 2009, s. 19-20; Holmerová, Suchá, 

2007, s. 160; Holmerová in Jirák, 2009, s. 96) 

     Samotný proces tréninku je založen na vzájemné komunikaci, ke které slouží přivítání, 

pozdravení a představení se na počátku setkání. Podle potřeb klientů je možné 

připomenout den či účel setkání. Dále následuje procvičování různých kognitivních funkcí. 

Příkladem mohou být jazykolamy, slovní kopaná, doplňování přísloví a pranostik či 

doplňování hlavních měst jednotlivých zemí. Velmi důležitá je uvolněná, příjemná 
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atmosféra a  prostředí, klienti by neměli mít pocit soutěživosti. Po ukončení procvičování 

lze u  schopnějších klientů pokračovat sebereflexí. V případě, že klient svou práci či pocity 

nedokáže zhodnotit sám, pomůže mu terapeut. Poslední částí tréninku je rozloučení, které 

působí jako rituál přinášející jistotu a bezpečí, které klienti s poruchami kognitivních 

funkcí potřebují. (Klucká, Volfová, 2009, s. 22; Holmerová, Suchá, 2007, s. 165-167) 

     Mezi základní faktory v procesu kognitivního tréninku patří nepodmíněná akceptace 

klienta, autentičnost terapeuta a individuální přístup, které vycházejí z přístupu 

zaměřeného na člověka od C. R. Rogerse. Nepodmíněná akceptace klienta znamená 

přijmout ho takového, jaký je. Autentičnost terapeuta pomáhá upevňovat důvěru mezi ním 

a klientem. Individuální přístup znamená uvědomovat si přednosti, ale i slabá místa 

klienta, oceňovat jeho schopnosti a posun a poskytovat zpětnou vazbu. Je důležité, 

aby terapeut myslel na to, že pracuje se skupinou jedinečných osobností a bral tedy ohled 

na druh a stupeň poškození kognitivních funkcí, na odlišnosti ve výdrži, v somatickém 

stavu či motivaci. (Klucká, Volfová, 2009, s. 25) 

 

2.6   Muzikoterapie 

     Světová federace muzikoterapie z roku 1996 definuje muzikoterapii jako „ použití 

hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným 

muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit 

a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné 

relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, 

sociálních a kognitivních potřeb.“ (Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 27) 

     Muzikoterapie se řadí do expresivních terapií pracujících s výrazovými uměleckými 

prostředky. Kromě ní lze do těchto terapií zařadit například arteterapii, dramaterapii 

či biblioterapii. (Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 21) 

     Muzikoterapie se vždy zaměřuje na specifické potřeby klienta. U osoby s demencí dochází 

v důsledku kognitivních dysfunkcí ke snížení schopnosti učení a orientace v prostředí a čase. 

Díky hudbě lze tyto nedostatky kompenzovat. Hudba strukturuje čas, podporuje vybavování 

informací a zlepšuje koncentraci pozornosti, podporuje také sociální dovednosti a schopnost 

interakce s druhými lidmi, zprostředkovává zkušenosti a zážitky a utváří pozitivní obraz 

o sobě i druhých. Zároveň pomáhá při zvládání zátěže, kterou nemoc přináší. (Kantor, Lipský, 

Weber, 2009, s. 41-42) 
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     Muzikoterapie může probíhat individuálně či skupinově. Individuální forma je založena 

na vztahu mezi terapeutem a klientem a je určena klientům, jejich potíže nelze řešit 

ve skupině. V rámci skupinové terapie se může terapeut zabývat problémy více klientů 

najednou. Před zařazením klienta do skupiny je však nutné zvážit, zda je schopen podílet 

se na skupinových činnostech. Komunitní forma terapie pracuje s přirozeně existujícími 

skupinami, to znamená například s rodinou či komunitou vrstevníků a svým působením 

se snaží dosáhnout změn v celém systému komunity. (Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 

122-124) 

     Mezi metody používané v muzikoterapii řadíme hudební improvizaci, hudební 

interpretaci, kompozici a poslech hudby.  

     „Hudební improvizace představuje spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, 

zpěvu a hudebních nástrojů.“ (Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 184) Pomáhá klientovi 

k vyjádření pocitů neverbální cestou, zároveň se využívá k diagnostice, protože odhaluje 

vnitřní svět hráče. Terapeut vytváří emocionálně příznivé prostředí a rozvíjí vztah 

s klientem. Hudební interpretace spočívá v reprodukci předem známého hudebního 

materiálu. Klient je ve své spontánnosti značně omezen, ale může se účastnit situací, které 

by nebyl sám schopen vytvořit. Tato metoda zároveň posiluje sebedisciplínu a schopnost 

sebekontroly. Kompozice hudby je založena na vytváření jakéhokoliv druhu hudebního 

materiálu, kdy se klient podílí na procesu vytváření písní či textů. Tato metoda rozvíjí 

schopnost organizace a plánování a podporuje dovednost kreativně řešit problémy. 

Při poslechu hudby reaguje klient verbálně či neverbálně. Poslech hudby pomáhá 

k navázání kontaktu a podporuje komunikaci. Zároveň rozvíjí sluchové a motorické 

dovednosti, vyvolává vzpomínky a fantazie a slouží ke stimulaci či relaxaci. (Kantor, 

Lipský, Weber, 2009, s. 194-201) 

     Při výběru technik je vždy nutné brát ohledy na potřeby a osobnost pacienta. Člověk 

trpící demencí je limitován snížením paměťových schopností a nemusí vybrané činnosti 

rozumět. Zároveň je důležité zohlednit stupeň demence, například u osob s těžkým 

stupněm demence není možné využít hudební improvizaci, interpretaci či kompozici, 

naopak je užitečné pracovat s technikou poslechu hudby. Ta musí být vhodně vybraná, 

v opačném případě v něm může vyvolat negativní emoce, se kterými si nedokáže poradit. 

(Jindrová in Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 226-227) 
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2.7   Taneční a pohybová terapie 

     V této terapii je důležité vymezení některých pojmů, a to hlavně rozlišení tance jako 

pohybu a tance jako umění. Payne (2011) ve své publikaci uvádí že, „hlavní rozdíl mezi 

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

Ústředním principem taneční a pohybové terapie je významné a silné spojení mezi 

pohybem a emocemi.“  Terapie probíhá v neverbální rovině a jako prostředek k vyjádření 

slouží tanec. Základem jsou improvizace a nevědomě navozené pohybové reakce. Klienti 

mohou pracovat způsobem „zvenku dovnitř“ nebo „zevnitř ven“. Při prvním způsobu určí 

vedoucí skupiny téma, hru či strukturu a účastníci poté vztahují svou aktivitu 

ke konkrétnímu předmětu či osobě. Naopak při druhém způsobu si účastníci vytvářejí 

pohyb sami, pracují spíše podle představ a pohyb je založen na jejich vnitřním prožívání. 

Terapeut by měl volit jednoduché pohyby, které jedinec s demencí dokáže napodobit. 

Tanec poté stimuluje k intenzivnějšímu a pozornějšímu vnímání, vyvolává pocit 

sebedůvěry a zájem o okolní dění. Nejvhodnější formou terapie pro osoby s demencí je 

hodina v kruhu, který tvoří bezpečné místo a dává možnost pozorovat a napodobovat 

terapeuta. (Payne, 2011, s. 17-19; Holmerová in Jirák, 2009, s. 100; Holmerová, 

Jarolímová, Suchá, 2007, s. 204) 

     Cílem terapeuta je vyvolat pozitivní změnu vedoucí k emocionální, fyzické a sociální 

pohodě klienta. Zároveň pomáhá klientovi plně rozvinout jeho možnosti. Je využitelná 

především u klientů s lehkým či středním stupněm demence, osoby s těžkým stupněm již 

mají výrazně narušené pohybové schopnosti. (Payne, 2011, s. 71) 

  

2.8   Zooterapie 

     ,,Pojmem zooterapie rozumíme pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Ať už 

nám jde o zlepšení paměti, motoriky, komunikace nebo zmírnění stresu, je zde zvíře vždy 

v roli prostředníka, tzv. koterapeuta.“ (Freeman in Velemínský, 2007, s. 30)  

     Mezi metody zooterapie využitelné při práci s klienty s kognitivní poruchou patří 

aktivity za pomoci zvířete a terapie za pomoci zvířete. 

     Aktivity za pomoci zvířete (AAA) mají za cíl aktivizaci klienta. Dále jsou zaměřeny 

na  jednotlivé potřeby klienta, jako jsou zlepšení komunikace, pohyblivosti či odbourání 

stresu. Probíhají za přítomnosti proškoleného zooterapeutického týmu a jsou obvykle 

sestavovány pro celou skupinu klientů. Nejčastějšími technikami jsou hlazení zvířete, péče 
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o zvíře a hry. Terapie za pomoci zvířat (AAT) jsou zaměřeny na zlepšení fyzického nebo 

psychického stavu klienta a podporují proces léčby či rehabilitace. Plán terapie se vždy 

sestavuje na základě individuálních potřeb každého klienta. Typickými technikami jsou 

polohování, hry pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností či péče o zvíře. (Freeman 

in Velemínský, 2007, s. 32-34) 

     Léčebné programy se zvířaty se mohou provádět dvěma způsoby. Prvním je chování 

zvířat přímo v zařízení, kdy mohou být zvířata využívána k terapii častěji. Dalším 

způsobem je pravidelné docházení zvířete do zařízení. Tato možnost se volí v případě, kdy 

není možné zvíře chovat přímo v instituci. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 230) 

Mezi nejčastěji používaná zvířata při terapii demencí patří pes a kočka.  

     Canisterapie je metoda, kdy se využívá léčebného kontaktu psa a člověka. Tento termín 

vznikl v roce 1993 a jeho autorkou je Jiřina Lacinová, která je významnou průkopnicí práce 

se zvířaty u nás. (Eisertová in Velemínský, 2007, s. 60) Canisterapii lze obecně indikovat 

u všech klientů, je nutné ji však zvážit u klientů s astmatem, alergií na psí chlupy či otevřenou 

ránou. Zároveň klienta nenutíme, pokud si kontakt se psem nepřeje. (Tichá in Velemínský, 

2007, s. 77) Canisterapie přispívá k trénování kognitivních funkcí, zlepšuje vizuální percepci, 

pozornost a paměť. Také vzbuzuje u klientů zájem a dává jim pocit úspěchu, pomáhá 

při nalezení sebedůvěry, procvičování jemné motoriky a ovlivnění emocí. (Tichá 

in Velemínský, 2007, s. 140) U osob s demencí spočívá problém v neschopnosti se o psa 

správně postarat. Lepší volbou tedy může být kočka, která není v péči natolik náročná. 

Terapie založená na léčebném kontaktu člověka s kočkou se nazývá felinoterapie. V České 

republice se touto terapií zabývá Nezávislý chovatelský klub, který vznikl v roce 1995 

v Mladé Boleslavi. Obecně lze felinoterapii aplikovat u lidí různého věku s různým 

postižením či onemocněním. Cílem je aktivizace klienta a navození příjemných pocitů. 

Kontakt se srstí zvířete také přináší hmatové stimuly, prohřátí, uvolnění a zklidnění. U seniorů 

vyvolává kontakt se zvířetem vzpomínky, díky čemuž se stimulují paměťové funkce. 

(Hypšová in Velemínský, 2007, s. 263-276) 

 

2.9   Arteterapie 

     Arteterapie se řadí do oblasti expresivních terapií a lze na ni nahlížet v širším či užším 

pojetí. V širším pojetí by byla nadřazeným pojmem pro všechny expresivní terapie, 

v užším pojetí se pak při práci s klientem využívají pouze výtvarné umělecké formy. Já se 
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ve své práci budu zabývat právě arteterapií v užším pojetí. (Potměšilová, Sobková, 2012, 

s. 7) 

     Liebmann (2005) definuje arteterapii následovně: ,,Arteterapie využívá výtvarné umění 

jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila 

o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky.“ (Potměšilová, 

Sobková, 2012, s. 7) 

     Arteterapie má dvě základní funkce, a to, že se jedná o disciplínu psychoterapeutickou 

a psychodiagnostickou. Psychoterapeutická je založena na léčebném účinku samotného 

tvoření a procesu, vzniklé výtvory poté nejsou dále interpretovány. Naopak 

psychodiagnostická disciplína s klientovým výtvorem dále pracuje. (Potměšilová, 

Sobková, 2012, s. 8) 

     Arteterapii můžeme rozdělit na receptivní a produktivní. Receptivní je založena 

na vnímání uměleckého díla, čímž dochází k pochopení vlastního nitra a poznávání pocitů. 

Arteterapie produktivní znamená konkrétní tvůrčí činnost prováděnou jedincem 

či skupinou. Patří sem kresba, modelování či malování. (Šicková-Fabrici, 2008, s. 30)  

     Metody využitelné při práci s klienty s demencí jsou imaginace, koncentrace, 

restrukturalizace, transformace a rekonstrukce. Při výběru metod je nutné brát ohledy 

na možnosti a omezení klienta.   

     Imaginace představuje pro arteterapii velký význam. Představy člověka jsou propojeny 

s jeho vnitřním světem a odpovídají aktuálnímu emočnímu stavu. S touto metodou 

pracoval již C. G. Jung, jehož pacienti převáděli vnitřní obrazy a pocity do řeči. V rámci 

arteterapie se tyto pocity přenášejí do výtvarné podoby. Tato metoda slouží k uvolnění 

emocí, sebepochopení a vyjasnění postojů.  

     Jako pomůcka ke koncentraci se v arteterapii používá mandala. Základem je kruh se 

středem a klient si utváří mapu své vnitřní reality. Mandala poté znázorňuje osobní 

projekci a momentální stav klienta. 

     Metoda restrukturalizace pomáhá klientovi nahlížet na problém z jiného úhlu pohledu. 

Klient při této metodě původní obraz rozdělí a z kousků následně poskládá jiný, nový 

obraz. Cílem je tedy hledání nového řešení k danému problému.  

     Technika transformace spočívá v převedení jednoho uměleckého díla do jiného. Může 

se jednat o text či malbu a následné převedení vzniklých pocitů do výtvarné podoby. 

Po dokončení malby či kresby hovoří klient o svých pocitech a o tom, co namaloval.  
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     Rekonstrukce je vhodnou technikou pro klienty s jakýmkoliv typem postižení. 

Nejčastěji se používá tzv. dokreslovaná koláž, kdy klient dostane část obrázku, který 

následně dokresluje podle svých představ. (Šicková-Fabrici, 2008, s. 125-133) 

     U seniorů slouží arteterapie ke cvičení krátkodobé paměti a jako pomůcka k nácviku jemné 

motoriky. Zároveň také pomáhá přizpůsobit se novým situacím, ztrátě zdraví a poklesu 

fyzických sil. Snaží se aktivizovat zbytky jejich vitality, flexibility a stimulovat jejich 

kreativitu. Jak již bylo řečeno, u pacientů s demencí je nutné brát ohledy na jejich možnosti 

a podle toho přizpůsobit techniky práce. U osob v prvním a druhém stádiu demence je vhodné 

malování na větší plochy, na květináče, na hedvábí či malování na papír pomocí otiskování. 

(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 214-217; Šicková-Fabrici, 2008, s. 65-66) 

 

2.10  Ergoterapie 

     Pojem ergoterapie je řeckého původu a je složen ze slov ergon = práce a therapia = 

léčení, terapie. České asociace ergoterapeutů (2008) nahlíží na ergoterapii jako na profesi, 

která usiluje o zachování a využívání takových schopností jedince, které potřebuje pro 

zvládání denních, pracovních, zájmových i rekreačních činností. Bere ohledy na jeho 

osobnost a možnosti a je vhodná pro jedince jakéhokoliv věku a postižení. (Jelínková, 

Krivošíková, Šajtarová, 2009, s. 13) 

     Nejedná se tedy pouze o zaměstnání nebo práci, ale o všechny činnosti, které dávají 

životu člověka smysl. V ergoterapii se tyto činnosti dělí do tří skupin: všední denní 

činnosti, práce a produktivní činnosti, hra a volný čas.  Obecným cílem je tedy dle 

Reedové a Sandersonové (in Krivošíková, 2011) umožnit jedinci dosáhnout optimální 

funkce a adaptace v těchto oblastech. Specifické cíle dále závisí na individuálních 

potřebách a možnostech každého jedince. (Krivošíková, 2011, s. 13-19) 

     Základem ergoterapie je ergoterapeutický proces. Jde o specifický plán obsahující 

krátkodobé a dlouhodobé cíle, na jejichž základě se stanovují konkrétní činnosti, 

prostřednictvím kterých bude dosaženo cílů. U osoby s demencí se jedná především 

o nácvik všedních denních činností, rozvoj komunikačních schopností a kognitivních 

funkcí. Tyto aktivity již nejsou využitelné ve stádiu těžké demence, kdy dochází 

k výraznému kognitivnímu úpadku a klient je v péči odkázán na druhé osoby. U lehčích 

forem nemoci může ergoterapeut také pomoci s výběrem vhodné kompenzační a technické 

pomůcky. Činnosti probíhají ve spolupráci s ostatními odborníky, například s logopedem 
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či fyzioterapeutem. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 142-143; Krivošíková, 2011, 

s. 267) 

 

2.11  Orientace v realitě 

     ,,Orientace realitou je edukační technikou, která umožňuje pacientovi trpícímu 

kognitivní poruchou porozumět situacím, které jej obklopují, po dobu co nejdelší.“ 

(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 174) 

     Jedná se o nejstarší přístup používaný u pacientů s demencí. Původ má v USA 

v padesátých letech dvacátého století a do Evropy se dostal na začátku osmdesátých let. 

     Základem je neustálé nabízení informací, které člověk s kognitivní poruchou potřebuje 

k orientaci. Vše začíná již od ranního vstávání, kdy pečující poskytuje pacientovi 

informace, jako jsou čas, místo, kde se nachází, co dělají a budou dělat. Je důležité nabízet 

pacientovi pouze nezbytně nutné informace, ty nepotřebné ho naopak unavují a 

zneklidňují. Také obsah předávaných informací by měl být převážně pozitivní. Dalším 

prvkem tohoto přístupu je vytvoření prostředí, které orientaci usnadňuje. Vhodné je 

používat rozlišení podle barev a označení místností pomocí obrázků a symbolů.  

     Neměli bychom zapomínat, že s pacientem nekomunikujeme pouze verbálně, ale také 

neverbálně. Dalším podstatným rysem je, že pacienta nekritizujeme ani neopravujeme, 

naopak používáme pochvalu pokaždé, když něco dělá správně.  

     Díky soustavnému aplikování tohoto přístupu lze u osob s demencí pozorovat určité 

zlepšení v orientaci. Může mít ale i nežádoucí účinky, příkladem je nemocný, který stále 

čeká na příchod blízké osoby, která však už zemřela. Po sdělení tohoto faktu se nemocný 

rozesmutní, záhy však tuto informaci zapomene, ale smutek přetrvává. Proto by měl tento 

přístup aplikovat pouze člověk zkušený a citlivý. (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007, s. 

174-180; Holmerová in Jirák, 2009, s. 95) 
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II  VÝZKUMNÁ ČÁST 

     V této části bakalářské práce je zpracována metodika a hodnocení dat z dotazníkového 

šetření. 

3  Výzkumné otázky 

     Pro dotazníkové šetření byly stanoveny následující otázky: 

1. Jaké je subjektivní hodnocení náročnosti práce zdravotnických a sociálních 

pracovníků při realizaci nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní 

poruchou? 

2. Jaký je způsob vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti 

využívání nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní poruchou? 

3. Jaký je vliv nefarmakologických přístupů na chování klientů s kognitivní poruchou 

z pohledu zdravotnických a sociálních pracovníků? 

4. U jakých skupin klientů s kognitivní poruchou a jak často jsou využívány 

nefarmakologické přístupy a kolik pracovníků se spolupodílí na realizaci těchto 

přístupů? 
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4  Metodika výzkumu 

    Výzkumné šetření bylo provedeno u pracovníků využívajících nefarmakologické přístupy 

při práci s klienty s kognitivní poruchou umístěnými v pobytových zařízeních sociálních 

služeb. V následujících kapitolách je uveden rozbor výzkumného šetření. 

 

4.1  Výzkumný nástroj 

     Pro sběr dat byl použit dotazník vlastní výroby obsahující 16 otázek. Byly použity otázky 

identifikační (otázky č. 14, 15, 16), škálové (otázky č. 10, 13), uzavřené (otázky č. 2, 3, 5), 

polootevřené, u kterých bylo možno doplnit vlastní odpověď (otázky č. 1, 8, 9, 11, 12) a 

otázky otevřené (otázky č. 4, 6, 7). Dotazníky byly distribuovány do 8 pobytových zařízení 

sociálních služeb pracujících s  klienty s kognitivní poruchou, z toho 4 zařízení sídlí 

v Královéhradeckém a 4 v Pardubickém kraji. Dotazník byl zcela anonymní a je součástí 

bakalářské práce jako Příloha B.  

 

4.2  Výzkumný vzorek 

    Dotazníkové šetření probíhalo od 1. března do 1. května 2014. Celkem bylo rozdáno 40 

(100 %) dotazníků určených pro zdravotnické a sociální pracovníky využívající při práci 

s klienty s kognitivní poruchou nefarmakologické metody. Jejich návratnost byla 100 % 

z důvodu předem domluvené spolupráce se zařízeními. Výběr výzkumného vzorku byl 

záměrný, podmínkami zařazení respondentů do vzorku bylo využívání nefarmakologických 

metod při práci s klienty s kognitivní poruchou a ochota spolupracovat.  

     Nejmladšímu respondentovi, který se zúčastnil výzkumu, bylo 23 let, nejstaršímu 65 let. 

Největší zastoupenou skupinou z hlediska věku byli pracovníci ve věku 30 – 40 let.  

Převážnou část tvořily ženy, těch bylo 38 (95 %) z celkového počtu 40 respondentů. Zbylí 2 

(5 %) respondenti byli muži. Vzorek byl nejvíce zastoupen vysokoškolsky vzdělanými 

pracovníky, těch bylo 18 (45 %). Nejvyšší dosažené vzdělání zbylých respondentů bylo 

střední s výučním listem či střední s maturitou.  
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4.3  Analýza dat 

     Získaná data byla následně vyhodnocena prostřednictvím popisné statistiky a graficky 

znázorněna pomocí Microsoft Excel 2007. U všech otázek byla zpracována absolutní četnost 

a relativní četnost v procentech. Absolutní četnost (ni) je počet respondentů, kteří odpovídali 

na uvedené otázky, celková četnost (n) představuje celkový počet respondentů a relativní 

četnost (fi) je podíl absolutní četnosti a celkové četnosti (fi [%] = ni / n x 100). Z těchto údajů 

byly následně vytvořeny tabulky a grafy. 
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5  Prezentace výsledků dotazníkového šetření 

Otázka č. 1 – Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) Zdravotně-sociální pracovník 

b) Všeobecná sestra 

c) Ergoterapeut 

d) Jiné  

 

     V této otázce bylo zjišťováno, kteří pracovníci v zařízení využívají při své práci 

nefarmakologické metody. Z Obrázku 1 lze vyčíst, že v téměř polovině případů 

z celkového počtu 40 (100 %) respondentů byla zvolena odpověď jiné, kterou vybralo 18 

(45 %) respondentů a zahrnuje především pracovníky na pozici sociální pracovník. Dalších 

10 (25 %) respondentů odpovědělo, že pracují na pozici ergoterapeut, 6 (15 %) 

respondentů zvolilo odpověď zdravotně-sociální pracovník a zbylých 6 (15 %) 

respondentů vybralo odpověď všeobecná sestra.  

 

 

Obrázek 1 Grafické znázornění pracovního zařazení respondentů 
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Otázka č. 2 – Jaká je délka Vaší odborné praxe s klienty s kognitivní poruchou? 

a) Méně než 5 let 

b) 5-10 let 

c) 10 a více let 

 

     Tato otázka je zaměřena na zjištění délky praxe, po kterou respondenti pracují s klienty 

s kognitivní poruchou. Podle Obrázku 2 je nejčastější délka praxe méně než 5 let. 

Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů tuto možnost zvolilo 18 (45 %) respondentů. 

16 (40 %) respondentů zvolilo možnost 5-10 let a zbylých 6 (15 %) respondentů pracuje 

s klienty s kognitivní poruchou 10 a více let. 

 

 

Obrázek 2 Grafické znázornění délky odborné praxe 
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Otázka č. 3 – Jaká je kapacita Vašeho zařízení? 

a) Do 30 lůžek 

b) 30 – 60 lůžek 

c) 60 – 90 lůžek 

d) Nad 90 lůžek 

 

     Záměrem této otázky je zjistit velikost zařízení, ve kterém respondenti pracují. 

Z výsledků znázorněných na Obrázku 3 jasně vyplývá, že většina z celkového počtu 40 

(100 %) respondentů pracuje ve velkých  zařízeních s kapacitou nad 90 lůžek. Tuto 

možnost zvolilo 24 (60 %) respondentů. Druhá nejčastěji vybraná odpověď byla 60 – 90 

lůžek, kterou zvolilo 10 (25 %) respondentů. Zbylých 6 (15 %) respondentů odpovědělo, 

že pracuje v zařízení s kapacitou 30 - 60 lůžek. Poslední možnost, tedy zařízení s kapacitou 

do 30 lůžek nevybral žádný z respondentů (0 %). 

 

 

Obrázek 3 Grafické znázornění kapacity zařízení 
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Otázka č. 4 – Kolik klientů s kognitivní poruchou je umístěno ve Vašem zařízení? 

 

     Tato otázka je otevřená a nabízí respondentům možnost konkrétně se vyjádřit k množství 

klientů umístěných v zařízení. Z důvodu přehlednosti jsem získaná data rozdělila do pěti 

kategorií – méně než 50 klientů, 50 – 100 klientů, 101 – 150 klientů, 151 – 200 a kategorie 

nevím. Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů jich nejvíce, tedy 26 (65 %) respondentů 

uvedlo, že se v jejich zařízení nachází 50 – 100 klientů s kognitivní poruchou. Druhou nejvíce 

zastoupenou kategorií je méně než 50 klientů. Tuto možnost uvedlo 6 (15 %) respondentů. 

Respondenti dále uvádějí, že se v jejich zařízení nachází 101 – 150 klientů s kognitivní 

poruchou, přesný počet respondentů, jejichž odpovědi lze zařadit do této kategorie je 2 (5 %). 

Stejnou měrou je zastoupena kategorie 151 – 200 klientů, spadají do ní odpovědi 2 (5 %) 

respondentů. Zbývající 4 (10 %) respondenti uvedli, že přesný počet klientů umístěných 

v zařízení neznají. Data jsou znázorněna na Obrázku 4.  

 

 

Obrázek 4 Grafické znázornění počtu klientů s kognitivní poruchou umístěných v zařízení 
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Otázka č. 5 – Máte možnost aplikovat nefarmakologické metody u všech klientů, kteří to 

dle Vašeho názoru potřebují? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

     Respondenti v této otázce uváděli, zda je podle jejich názoru možné aplikovat 

nefarmakologické metody u všech klientů, kteří to potřebují. Z výsledků znázorněných na 

Obrázku 5 vyplývá, že téměř polovina respondentů z celkového počtu 40 (100 %), tedy 18 

(45 %) respondentů zvolila možnost „ano“. 12 (30 %) respondentů uvádí možnost „spíše ano“ 

a zbývajících 10 (25 %) respondentů uvedlo, že „spíše nemají“ možnost metody aplikovat u 

všech pacientů. Možnost, že tyto metody nelze aplikovat vůbec neuvedl žádný z respondentů 

(0 %). 

 

  

Obrázek 5 Grafické znázornění možnosti aplikovat nefarmakologické metody u klientů 
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Otázka č. 6 – Jaký byl důvod začít tyto metody používat? 

 

     Jde o otázku s otevřenou možností odpovědi. Cílem otázky je zjistit důvody k používání 

nefarmakologických metod u klientů. Odpovědi respondentů se velmi shodovali, proto jsem 

je sjednotila do 4 celků – komunikace a udržení kontaktu s okolím, zvýšení kvality života, 

zachování či zlepšení stavu, nevím. 

     Z Obrázku 6 lze vyčíst velmi překvapující zjištění, a to že z celkového počtu 40 (100 %) 

respondentů téměř polovina, tedy 18 respondentů (45 %) důvod neví nebo si ho nepamatuje. 

Druhou nejčastější odpovědí je zachování či zlepšení stavu klienta. Tento důvod uvádí 10 

(25 %) respondentů. 6 (10 %) respondentů začalo používat nefarmakologické metody 

z důvodu zlepšení komunikace a udržení kontaktu klienta s okolím a zbývajících 6 (15 %) 

respondentů uvádí jako důvod zvýšení kvality života klientů.  

 

 

Obrázek 6 Grafické znázornění důvodů pro používání nefarmakologických metod 
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Otázka č. 7 – Jaké školení/kurzy jste absolvoval/a pro využívání těchto metod? 

 

     V této otázce znázorněné na Obrázku 7 bylo zjišťováno, které kurzy či školení absolvovali 

respondenti pro využívání nefarmakologických metod u klientů. Někteří pracovníci 

absolvovali i více kurzů. Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů se 18 (45 %) 

respondentů nezúčastnilo žádných kurzů, zbylých 22 (55 %) respondentů absolvovalo alespoň 

jeden kurz či školení. Z těch, kteří se zúčastnili 6 (27 %) respondentů absolvovalo kurz 

bazální stimulace. Stejné zastoupení tvoří reminiscenční kurzy, tedy také 6 (27 %) 

respondentů. Dalším kurzem, který pracovníci absolvovali je ergoterapie. Toho se zúčastnilo 

5 (23 %) respondentů. Kurz s názvem Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí 

absolvovali 4 (18 %) respondenti. Po 1 respondentovi byly označeny další kurzy – kurz 

taneční a pohybové terapie (5 %),  preterapie (5 %), kurz muzikoterapie (5 %) a školení o 

kognitivním tréninku (5 %).  

 

 

Obrázek 7 Grafické znázornění kurzů absolvovaných respondenty 
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Otázka č. 8 – Jaký je Váš hlavní zdroj získávání nových informací 

o nefarmakologických přístupech při práci s klienty s kognitivní poruchou? 

a) Certifikované kurzy 

b) Zaměstnavatel 

c) Samostudium 

d) Jiné 

 

     Úkolem osmé otázky bylo zjistit, jaký je hlavní zdroj pracovníků pro získávání nových 

informací. Z Obrázku 8 lze vyčíst, že rovná polovina z celkového počtu 40 (100 %) 

respondentů, tedy 20 (50 %) respondentů uvedla jako hlavní zdroj získávání nových 

informací certifikované kurzy. Dále bylo zjištěno, že 10 (25 %) respondentů získává nové 

informace od zaměstnavatele a zbylých 10 (25 %) respondentů pomocí samostudia. Odpověď 

jiné nezvolil žádný z respondentů (0 %).  

 

 

Obrázek 8 Grafické znázornění hlavního zdroje získávání informací 
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Otázka č. 9 – Jak často se vzděláváte v oblasti nefarmakologických metod? 

a) Alespoň 1x za půl roku 

b) Maximálně 1x za rok 

c) Maximálně 1x za 2 roky 

d) Jiné 

 

     V této otázce bylo zjišťováno, s jakou frekvencí se pracovníci v oblasti 

nefarmakologických metod vzdělávají. Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů téměř 

polovina, tj. přesným počtem 18 (45 %) respondentů uvedlo, že se vzdělávají alespoň 1x za 

půl roku. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou pracovníci vzdělávající se maximálně 

1x za rok, tuto odpověď zvolilo 14 (35 %) respondentů. Možnost vzdělávaní maximálně 1x 

za 2 roky byla zvolena 2 (5 %) respondenty. Zbylých 6 (15 %) respondentů uvedlo 

možnost jiné. V této kategorii se nejčastěji vyskytovalo, že se vzdělávají průběžně. 

Informace jsou znázorněné na Obrázku 9. 

 

 

Obrázek 9 Grafické znázornění frekvence vzdělávání pracovníků 
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Otázka č. 10 

     Otázka č. 10 je nejrozsáhlejší otázkou v dotazníku a tvoří ji tabulka obsahující 5 

podotázek, kterým se budu jednotlivě věnovat. 

 

Otázka 10a – Jak často tuto metodu používáte? Ohodnoťte na škále 1 – 5, kde 1 – 1 x 

denně, 2 – 1 x týdně, 3 – maximálně 1 x ročně, 4 – 1 x ročně, 5 – nikdy. 

     Úkolem této otázky je zjistit, jak často se jednotlivé nefarmakologické metody u klientů 

využívají. Reminiscenční terapie se používá nejčastěji maximálně jednou měsíčně. 

Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů tuto odpověď zvolilo 12 (30 %) respondentů. 

Validační terapii většina respondentů, tedy 27 (68 %) nepoužívá nikdy, z těch, kteří ji 

používají, tvoří nejvíce zastoupenou skupinu odpověď 1 x denně, kterou zvolilo 6 (10 %) 

respondentů. Téměř stejně je to i s preterapií, kdy odpověď nikdy zvolilo 30 respondentů 

(75 %). Pokud je preterapie používána, tak nejčastěji 1 x týdně. Tak odpovědělo 6 (10 %) 

respondentů. Bazální stimulaci provádí nejvíce, to je 10 (25 %) respondentů, 1 x denně. 

Kognitivní trénink používají pracovníci nejčastěji 1 x denně, tak odpovědělo 16 (40 %) 

respondentů. U muzikoterapie téměř polovina, 19 (48 %) respondentů uvedla používání 

1 x týdně. Taneční terapii velká část respondentů, přesným počtem 18 (45 %) respondentů 

neprovádí nikdy. Pokud je používána, tak nejčastěji 1 x týdně. Tuto možnost zvolilo 10 

(25 %) respondentů. Animoterapie se také používá nejčastěji 1 x týdně, tak odpovědělo 14 

(35 %) respondentů. Arteterapie je stejně zastoupena odpovědí nikdy a odpovědí 1 x týdně, 

tedy 12 (30 %) respondentů v každé možnosti. Nejčastější odpovědí u ergoterapie je 

1 x denně, kterou zvolilo 17 (43 %) respondentů. Stejně tomu tak je i u otázky orientace 

v realitě, kdy možnost 1 x denně zvolilo 17 (43 %) respondentů. Jiné metody se ve většině 

případů nepoužívají nikdy, jak odpovědělo 32 (80 %) respondentů. Pokud se používají, tak 

maximálně 1 x měsíčně. Tuto odpověď zvolili 4 (10 %) respondenti. Výsledky jsou 

znázorněny na Obrázku 10. 
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Obrázek 10 Grafické znázornění používání jednotlivých metod z časového hlediska 
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Otázka 10b – Při jaké diagnóze tuto metodu používáte? (MCI – mírná kognitivní 

porucha, LD – lehký stupeň demence, SD – střední stupeň demence, TD – těžký stupeň 

demence) 

 

     Cílem této otázky je zjistit využitelnost jednotlivých metod v různých stádiích demence. 

Součástí Obrázku 11 je počet respondentů, kteří zodpověděli otázku u jednotlivých metod.  

Odpovědi respondentů jsou vždy vztaženy k počtu respondentů, kteří s touto metodou pracují. 

     Z výsledků je patrné, že reminiscenční terapie se nejčastěji využívá při léčbě lehkého 

stupně demence. Tuto odpověď zvolilo 23 (77 %) respondentů z celkového počtu 30 

respondentů. 6 (50 %) z 12 respondentů u validační terapie uvedlo, že ji nejčastěji používají 

při léčbě mírné kognitivní poruchy. Preterapie je využívaná hlavně při léčbě lehkého stupně 

demence, to uvedlo 5 (50 %) z 10 respondentů. Bazální stimulace je nejvíce využívaná při 

léčbě těžkého stupně demence, tato odpověď je zastoupena 25 (78 %) respondenty 

z celkového počtu 32 respondentů. 23 (82 %) z 28 respondentů uvedlo, že kognitivní trénink 

používají při lehkém stupni demence. V tomto stádiu je nejvíce využívaná také 

muzikoterapie, jak odpovědělo 27 (79 %) z 34 respondentů. Taneční terapie se nejčastěji 

používá u klientů s lehkým stupněm demence. Tato možnost je zastoupena 17 (71 %) 

respondenty z celkového počtu 24. Jak uvedlo 25 (83 %) z 30 respondentů, animoterapie se 

využívá nejvíce při léčbě středního stupně demence. Arteterapie nejčastěji u klientů s lehkým 

stupněm demence, jak odpovědělo 19 (73 %) z 26 respondentů. Stejně tomu je i u ergoterapie, 

kdy možnost lehký stupeň demence zvolilo 19 (68 %) z 28 respondentů. Metoda orientace 

v realitě se nejvíce používá u lehkého stupně demence, tato odpověď je zastoupena 21 (81 %) 

z 26 respondentů. Stejně tomu je i u jiných metod, kdy odpověď lehký stupeň demence 

uvedlo 7 (70 %) z 10 respondentů.  
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Obrázek 11 Grafické znázornění využitelnosti metod u jednotlivých diagnóz 
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Otázka 10c – Jak dlouho již tuto metodu ve Vašem zařízení používáte? (v letech) 

     Cílem této otázky je zjistit, jak dlouho pracovníci jednotlivé metody při práci s klienty 

s kognitivní poruchou používají. Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů, se k jednotlivým 

metodám vyjádřili ti respondenti, kteří s touto metodou pracují. Přesný počet respondentů 

odpovídající na otázku doby využívání jednotlivých metod je uveden na Obrázku 12. 

Z výsledků lze vyčíst, že nejdelší tradici má arteterapie (6,1) a naopak nejkratší dobu se 

používá preterapie (2,9).  

 

 

Obrázek 12 Grafické znázornění doby používání metod vyjádřené průměrnými hodnotami 
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Otázka č. 10d – Kolik pracovníků se spolupodílí na péči o klienta při využívání této 

metody? 

     Obrázek 13 graficky znázorňuje, kolik pracovníků se spolupodílí na péči o klienta při 

využívání jednotlivých metod. Součástí Obrázku 13 je také počet respondentů, kteří s touto 

metodou pracují a tuto otázku tedy zodpověděli. Z výsledků lze vyčíst, že nejvíce pracovníků 

(13) se podílí na péči o klienta při využívání bazální stimulace a nejméně pracovníků (3) je 

potřeba při využívání arteterapie v péči o klienta.  

 

 

Obrázek 13 Grafické znázornění počtu pracovníků spolupodílejících se na péče o klienta při využívání 

jednotlivých metod vyjádřené průměrnými hodnotami 
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Otázka č. 10e – Jaký přínos má podle Vás tato metoda? Ohodnoťte na škále 1-5. (1 –

 velmi nízký přínos, 5 – velmi vysoký přínos) 

 

     K přínosu jednotlivých metod z pohledu pracovníků se z celkového počtu respondentů 

vyjádřili ti respondenti, kteří s touto metodou pracují. Přesný počet je uveden na Obrázku 14. 

Z výsledků lze vyčíst, že jako nejpřínosnější metodu hodnotí pracovníci bazální stimulaci 

(4,6) a nejméně přínosnou arteterapii (3,3). 

 

 

Obrázek 14 Grafické znázornění přínosu jednotlivých metod z pohledu pracovníků vyjádřeného 

průměrnými hodnotami 
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Otázka č. 11 – Setkal/a jste se s nějakými problémy při realizaci těchto přístupů? 

a) Ano 

b) Ne  

Pokud ano, napište s jakými: 

a) Ze strany klientů 

b) Ze strany pracovníků 

     Na Obrázku 15 je graficky znázorněna přítomnosti problémů při realizaci 

nefarmakologických přístupů u klientů. Z celkového počtu 40 (100 %) respondentů se 

s žádnými problémy se nesetkalo 26 (65 %) respondentů, naopak výskyt problémů uvedlo 

14 (35 %) respondentů.  

     Pokud se pracovníci s problémy setkali, tak v následující částí otázky specifikují, zda se 

jednalo o problémy ze strany klientů či pracovníků a o jaké problémy šlo. K této části se 

vyjadřovalo 14 respondentů, z toho všech 14 (100 %) se setkalo s problémy ze strany 

klientů a 7 (50 %) se setkalo i s problémy ze strany pracovníků. U klientů se pracovníci 

setkávají převážně s neochotou ke spolupráci, tuto odpověď uvedlo 10 (71 %) respondentů. 

Zbylí 4 (29 %) respondenti uvádějí jako problém strach klienta. Ze strany pracovníků je 

největším problémem  neochota dělat něco navíc, kterou uvedli 3 (43 %) respondenti a 

nedostatek personálu, který uvedli také 3 (43 %) respondenti. Zbývající 1 (14 %) 

respondent uvedl jako problém nepochopení významu provádění metod u klientů.  

 

 

Obrázek 15 Grafické znázornění výskytu problémů při realizaci metod 
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Otázka č. 12 – Pozorujete změny v chování klientů po využívání těchto přístupů? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ano, napište jaké: 

a) Pozitivní 

b) Negativní 

 

     Cílem této otázky bylo zjistit, zda má využívání nefarmakologických metod vliv 

na chování klientů. Na Obrázku 16 je vidět, že převážná část z celkového počtu 40 (100 %) 

respondentů, tedy 32 (80 %) respondentů uvedlo, že vlivem metod došlo ke změnám 

v chování klientů. Zbylých 8 (20 %) respondentů žádné změny v chování klientů 

nepozoruje.  

     Na následující část, která je zaměřena na zjištění konkrétních změn, odpovídalo 

32 (100 %) respondentů, kteří v první části otázky zvolili možnost ano, z toho 31 (97 %) 

respondentů shledávali změny pozitivními, zbylý 1 (3 %) respondent uvedl negativní 

změny v chování klientů. Nejčastější pozitivní změnou je zlepšení komunikace, kterou 

uvedlo 20 (63 %) respondentů. Dále 11 (34 %) respondentů pozoruje u klientů zlepšení 

nálady, 7 (22 %) respondentů zlepšení důvěry mezi klientem a pracovníkem a 6 (19 %) 

respondentů zlepšení zdravotního stavu. Negativní změna byla zastoupena pouze 1 (3 %) 

odpovědí a konkrétně šlo o neklid a strach. Tato data jsou znázorněna v Tabulce 1.  
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Obrázek 16 Grafické znázornění výskytu změn chování u klientů 

 

 

Tabulka 1 Změny v chování klientů po využívání nefarmakologických metod 
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Otázka č. 13 – Ohodnoťte na škále 1-5 náročnost používaných přístupů (1 - velmi 

nízká, 2 - nízká, 3 - střední, 4 - vysoká, 5 - velmi vysoká)   

   

 Reminiscenční terapie    1  2  3  4  5  

 Validační terapie    1  2  3  4  5  

 Preterapie     1  2  3  4  5 

 Bazální stimulace    1  2  3  4  5 

 Kognitivní trénink a rehabilitace  1  2  3  4  5 

 Muzikoterapie     1  2  3  4  5 

 Taneční terapie    1  2  3  4  5 

 Animoterapie     1  2  3  4  5 

 Arteterapie     1  2  3  4  5 

 Ergoterapie     1  2  3  4  5 

 Orientace v realitě    1  2  3  4  5 

 Jiné      1  2  3  4  5 

 

     U každého přístupu byly zvlášť hodnoceny kategorie – finanční náročnost, časová 

náročnost, náročnost materiálního vybavení, personální náročnost, náročnost na vzdělání 

pracovníků.   

     Otázku náročnosti reminiscenční terapie zodpovědělo 34 (80 %) respondentů, validační 

terapii hodnotilo 16 (40 %) respondentů, preterapii 12 (30 %) respondentů, bazální 

stimulaci 32 (80 %) respondentů, kognitivní trénink a rehabilitaci 32 (80 %) respondentů, 

muzikoterapii 39 (90 %) respondentů, tanec a taneční rehabilitaci 26 (65 %) respondentů, 

animoterapii 30 (75 %) respondentů, arteterapii 28 (70 %) respondentů, ergoterapii 30 

(75 %) respondentů a orientaci v realitě 30 (75 %) respondentů. Možnost jiné zvolilo 6 (15 

%) respondentů, z toho dva uvedli, že jde o klauny.  

     Z výsledků uvedených v Tabulce 2 lze vyčíst, které přístupy jsou náročnější než jiné a 

v jakých oblastech. Pro lepší orientaci jsou výsledky s nejvyšší hodnotou zvýrazněny 

oranžovou barvou a výsledky s nejmenší hodnotu jsou zvýrazněny zelenou barvou.  
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Tabulka 2 Hodnocení náročnosti jednotlivých přístupů z pohledu pracovníků vyjádřená průměrnými 

hodnotami 

 
Náročnost 

Metoda/počet 
respondentů (n) 

Finanční Časová 
Materiální 
vybavení 

Personální 
Vzdělání 

pracovníků 

Reminiscenční 
terapie                    
n = 34 

2,4 3,1 3,4 2,9 3,4 

Validační terapie 
n = 16 

2 3,4 2,4 2,7 3 

Preterapie             
n = 12 

2,4 3 2,6 2,9 3 

Bazální 
stimulace            

n = 32 
3,2 3,8 3,2 3,8 4 

Kognitivní 
trénink a 

rehabilitace        
n = 32 

2,6 3,3 3,2 3,2 3,2 

Muzikoterapie          
n = 36 

2,7 3,1 2,8 3,1 2,8 

Taneční terapie      
n = 26 

1,7 3,5 2,8 3,4 2,6 

Animoterapie      
n = 30 

2,7 3,2 2,5 2,8 2,6 

Arteterapie          
n = 28 

3,3 3,6 3,5 3,3 2,8 

Ergoterapie          
n = 30 

3,5 3,6 3,7 3,3 3,1 

Orientace v 
realitě                     
n = 30 

2,1 3,1 2,3 3,3 2,8 

Jiné                            
n = 6 

1,8 3,8 1,8 3,5 1,8 
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Jako finančně nejnáročnější metoda byla uvedena ergoterapie (3,5), naopak nejméně 

finančně náročná je taneční terapie (1,7). Z časového hlediska jsou nejnáročnějšími 

metodami bazální stimulace (3,8) a jiné (3,8), nejméně náročná je preterapie (3). Na 

materiální vybavení je nejnáročnější ergoterapie (3,7) a nejméně možnost jiné (1,8). 

V oblasti personálního zajištění je nejvyšší hodnota u bazální stimulace (3,8) a nejmenší u 

validační terapie (2,7). Poslední oblastí je náročnost na vzdělání pracovníků. Z výsledků 

lze vyčíst, že nejnáročnější je bazální stimulace (4), nejmenší potom jiné (1,8). 
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Otázka č. 14 – Jaký je Váš věk v letech? 

 

     Tato otázka je otevřená a slouží k identifikaci respondentů. Pro znázornění věkového 

rozložení jsem odpovědi sjednotila do 5 kategorií: 20 – 30 let, 30 – 40 let, 40 – 50 let, 

50 60 let, 60 a více let.  

     Níže uvedený Obrázek 17 znázorňuje, že nejvíce je zastoupena kategorie 30 – 40 let, do 

které se řadí 16 (40 %) respondentů. 10 (25 %) respondentů spadá do kategorie 20 – 30 let, 

stejný počet respondentů, tedy 10 (25 %) se řadí do kategorie 40 – 50 let. Kategorie 50 –

 60 let je zastoupena 2 (5 %) respondenty a zbývající 2 (5 %) respondenti jsou v kategorii 

60 a více let. 

 

 

Obrázek 17 Grafické znázornění věkového složení respondentů 
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Otázka č. 15 – Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

     Obrázek 18 znázorňuje pohlaví respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 40 (100 %) 

respondentů, z toho 38 (95 %) žen a 2 (5 %) muži. 

 

 

Obrázek 18 Grafické znázornění pohlaví respondentů 
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Otázka č. 16 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Střední s výučním listem 

c) Střední s maturitou 

d) Vysokoškolské 

 

     Otázka se zabývá nejvyšším dosaženým vzděláním dotazovaných pracovníků. Z Obrázku 

19 lze vyčíst, že největší část z celkového počtu 40 respondentů (100 %) tvoří vysokoškolsky 

vzdělaní pracovníci, tedy 18 (45 %) respondentů. Středoškolské vzdělání s maturitou má 14 

(35 %) respondentů a zbývajících 8 (20 %) respondentů absolvovalo středoškolské vzdělání a 

výučním listem.  Možnost základní vzdělání nezvolil žádný z respondentů (0 %).  

 

 

Obrázek 19 Grafické znázornění dosaženého vzdělání respondentů 
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6  Diskuze nad výsledky dotazníkového šetření 

     Tato část je věnována diskuzi nad výsledky dotazníkového šetření. Výzkumné otázky 

stanovené před zahájením šetření jsou uvedeny na začátku výzkumné části práce. Jsou 

hodnoceny podle dotazníků od 40 respondentů, a proto jsou výsledky platné pouze pro tento 

výzkumný vzorek.  

 

Výzkumná otázka č. 1 – Jaké je subjektivní hodnocení náročnosti práce zdravotnických 

a sociálních pracovníků při realizaci nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní 

poruchou? 

     K odpovědi na tuto výzkumnou otázku se vztahují dotazníkové otázky č. 13 a 10. V otázce 

č. 13 respondenti hodnotí na škále 1 – 5 náročnost jednotlivých metod z několika hledisek.  

Z výsledků vyplývá, že z finančního hlediska je nejnáročnější ergoterapie (3,5) a nejméně 

náročná je taneční terapie (1,7). Z pohledu času hodnotí pracovníci jako nejnáročnější metodu 

bazální stimulaci (3,8) a jiné (3,8), naopak nejmenší časovou náročnost má preterapie (3). 

Zajištění materiálního vybavení je nejnáročnější v případě ergoterapie (3,7) a nejlehčí u metod 

jiných (1,8) než byly v otázce uvedeny. Nejvyšší hodnota u personálního zajištění je u bazální 

stimulace (3,8) a nejmenší u validační terapie (2,7). Poslední hledisko je náročnost na 

vzdělání pracovníků, kde respondenti uvádějí, že nejnáročnější je vzdělání pracovníků v rámci 

bazální stimulace (4) a nejméně náročné u jiných metod (1,8), než které jsou uvedeny 

v otázce.  

     Z výše uvedeného shrnutí lze vyčíst, že jako nejnáročnější metoda se jeví bazální 

stimulace, která obsahovala nejvyšší hodnoty u třech z pěti hledisek, a to v oblasti časové, 

personální a vzdělání pracovníků.  Tento výsledek lze porovnat s bakalářskou prací P. 

Šťastné, která se zabývala využitím prvků bazální stimulace u osob s Alzheimerovou 

chorobou a došla k závěru, že bazální stimulace klade velké nároky právě na čas, ale také na 

znalosti pracovníků a jejich osobnostní vlastnosti. Náročnost používání této metody může 

také spočívat v tom, že se nejčastěji používá u klientů v těžkém stádiu demence, kdy je 

výrazně postižen duševní i fyzický stav klienta. Toto vyplývá z výsledků otázky č. 10. 

(Šťastná, 2013) 
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Výzkumná otázka č. 2 – Jaký je způsob vzdělávání zdravotnických a sociálních 

pracovníků v oblasti využívání nefarmakologických přístupů u klientů s kognitivní 

poruchou? 

     Tuto výzkumnou otázku zodpovídají dotazníkové otázky č. 7, 8, 9. Z výzkumu vyplývá, že 

více než polovina, tedy 22 (55 %) respondentů absolvovalo pro využívání 

nefarmakologických metod jeden nebo i více kurzů, které jsou zároveň hlavním zdrojem 

získávání nových informací. Frekvence vzdělávání je u pracovníků většinou 1 x za půl roku. 

18 (45 %) respondentů využívajících nefarmakologické metody při léčbě klientů s kognitivní 

poruchou neabsolvovalo žádný kurz. S tím může souviset i otázka č. 6, kde 18 (45 %) 

respondentů uvedlo, že si nepamatují nebo vůbec neznají důvod pro zahájení používání 

nefarmakologických metod. To je pro mne velmi překvapující zjištění, protože každá metoda 

má své opodstatnění a díky neznalosti důvodu používání metody lze předpokládat, že 

pracovníci nevědí, v čem jsou metody pro klienta přínosné.  

     Domnívám se, že vzdělání v oblasti využívání nefarmakologických metod je důležitým 

prvkem v péči o klienta s kognitivní poruchou. Rozšiřuje pohled na problematiku péče o tyto 

osoby, čímž umožňuje lépe rozpoznat potřeby nemocného, usnadňuje komunikaci či 

spolupráci. Je tedy základním předpokladem pro práci v této oblasti péče.   

 

Výzkumná otázka č. 3 – Jaký je vliv nefarmakologických přístupů na chování klientů 

s kognitivní poruchou z pohledu zdravotnických a sociálních pracovníků?      

     Odpověď na tuto výzkumnou otázku byla získána pomocí dotazníkových otázek č. 11 a 

12. Z výzkumu je patrné, že vlivem využívání nefarmakologických metod dochází ve 

většině případů ke změnám chování u klientů a to převážně ke změnám pozitivního 

charakteru. Ty se nejčastěji projevují zlepšením v komunikaci, dále pak zlepšením nálady, 

důvěry i zdravotního stavu klienta. Pouze 1 respondent uvedl, že metody u klientů 

vyvolávají neklid a strach. Právě strach a také neochota ke spolupráci jsou hlavními 

překážkami při realizaci ze strany klientů. Ze strany pracovníků jsou hlavními problémy 

neochota dělat něco navíc, nedostatek personálu či nepochopení významu provádění metod 

u klientů.   
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     Z výše uvedených údajů vyplývá, že používání nefarmakologických metod má vliv na 

kvalitu života klienta, jeho fyzický i duševní stav. Toho zjištění potvrzuje, že používání 

metod má svůj důvod a jejich vliv a přínos jsou viditelné.  

 

Výzkumná otázka č. 4 – U jakých skupin klientů s kognitivní poruchou a jak často 

jsou využívány nefarmakologické přístupy a kolik pracovníků se spolupodílí na 

realizaci těchto přístupů?? 

     K odpovědi na tuto výzkumnou otázku se vztahuje dotazníková otázka č. 10, konkrétně 

podotázky č. 10a, 10b a 10d. Z výzkumu vyplývá, že reminiscenční terapie se používá 

maximálně jednou měsíčně, a to hlavně u klientů s lehkým stupněm demence a spolupodílí 

se na ní 5 pracovníků. Validační terapii většina respondentů nepoužívá nikdy, pokud je 

však používána tak nejčastěji 1 x denně, při léčbě mírné kognitivní poruchy a spolupracuje 

při ní 11 pracovníků. Preterapie je nejčastěji využívána 1 x týdně při léčbě lehkého stupně 

demence a podílí se na ní také 11 pracovníků. Bazální stimulace je prováděna 1 x denně za 

spolupráce 13 pracovníků a slouží převážně k léčbě těžkého stupně demence. U 

kognitivního tréninku je frekvence používání stejná jako u bazální stimulace, tedy 

1 x denně. Na jeho realizaci se spolupodílí 6 pracovníků a je aplikován hlavně u lehkého 

stupně demence. V tomto stádiu je nejvíce využívána také muzikoterapie. Ta je však 

realizována 1 x týdně za spolupráce 5 pracovníků. Taneční terapie je používána nejčastěji 

1 x týdně u klientů s lehkým stupněm demence a spolupodílí se na ní 7 pracovníků. 

Animoterapie je realizována 1 x týdně, a to převážně u klientů se středním stupněm 

demence a spolupracuje při ní 5 pracovníků. V případě používání arteterapie je nejčastější 

odpověď 1 x týdně. Je používaná u klientů s lehkým stupněm demence a podílí se na ní 3 

pracovníci. Ergoterapie je využívána častěji, a to 1 x denně. Je aplikována především u 

klientů s lehkým stupněm demence a spolupodílí se na ní 6 pracovníků. Stejně tomu je i u 

otázky orientace v realitě, která je používána 1 x denně u klientů s lehkým stupněm 

demence. K péči je však zapotřebí větší počet pracovníků, a to 8. Pokud jsou používány 

jiné metody, než které jsou uvedeny výše, tak maximálně 1 x měsíčně k léčbě lehkého 

stupně demence a spolupracují při nich 4 pracovníci.  

     Z odpovědí respondentů lze vyčíst, že jednotlivé nefarmakologické přístupy se 

používají u všech skupin klientů a to s různou frekvencí.  
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7  Závěr 

     Tato bakalářská práce se zaměřovala na využití nefarmakologických přístupů při práci 

s klienty s kognitivní poruchou. Do dotazníkového šetření bylo zapojeno 40 respondentů, 

kteří pracují v sociálních zařízeních pečujících o klienty s kognitivní poruchou a při své práci 

využívají nefarmakologické metody. Během šetření nedošlo k žádným komplikacím a 

dotazníky měly 100 % návratnost z důvodu předem domluvené spolupráce.  

     V své práci jsem si stanovila teoretický a výzkumný cíl. Teoretickým cílem jsem se 

zabývala v teoretické části práce. Obsahem bylo shrnout informace o kognitivních funkcích a 

demencích, pro které je úbytek právě těchto funkcí jedním z hlavních příznaků. V teoretické 

části jsem se také zabývala popisem jednotlivých nefarmakologických metod, které se dají při 

práci s klientem s kognitivní poruchou využít. Výzkumným cílem práce bylo zjistit informace 

týkající se využívání nefarmakologických metod v praxi. Tyto cíle, které jsem si v úvodu 

práce stanovila, jsem splnila.  

     Vypracování této bakalářské práce mi umožnilo získat přehled o problematice 

kognitivních poruch a demence a také o možnosti využívat při léčbě i jiné metody než jsou 

farmakologické. Nefarmakologické metody přinášejí pozitivní změny v chování klienta a 

měly by představovat nedílnou součást léčby člověka s kognitivní poruchou. Sice nemohou 

zcela zastavit progresi onemocnění, ale pokud jsou poskytovány pečlivě a individuálně 

vzhledem k potřebám a možnostem klienta, mohou zlepšit kvalitu jeho života.  
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Příloha A – Ukázka reminiscenčních pomůcek 

 

Obrázek 20 Reminiscenční kufr 

 

Obrázek 21 Reminiscenční krabice 

 



67 
 

Příloha B - Dotazník 

Dobrý den, 

jsem studentkou 3. ročníku oboru Zdravotně-sociální pracovník na Fakultě zdravotnických 

studií Univerzity Pardubice. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku. 

Získané odpovědi budou použity pro zpracování výzkumné části mé bakalářské práce na 

téma: „Nefarmakologické přístupy při práci s klientem s kognitivní poruchou“.  

U otázek s nabízenými možnostmi zakřížkujte Vámi zvolenou odpověď, popř. u položek Jiné 

doplňte variantu, která není v možnostech uvedena. U otevřených otázek (např. otázka č. 4,   

č. 6, č. 7) prosím odpovězte maximálně 2-3 větami.  

Prosím o vyplnění všech otázek. Dotazník je zcela anonymní.  

Předem děkuji za spolupráci. 

Nikola Hájková  

 

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

  Zdravotně-sociální pracovník      Všeobecná sestra       Ergoterapeut  

  Jiné: 

 

2. Jaká je délka Vaší odborné praxe s klienty s kognitivní poruchou? 

  méně než 5 let     5 – 10 let    10 a více let  

 

3. Jaká je kapacita Vašeho zařízení? 

  do 30 lůžek   30 - 60 lůžek   60 – 90 lůžek   nad 90 lůžek 

 

4. Kolik klientů s kognitivní poruchou je umístěno ve Vašem zařízení?  

 

 

5. Máte možnost aplikovat nefarmakologické metody u všech klientů, kteří to dle 

Vašeho názoru potřebují?  

   Ano    Spíše ano    Spíše ne    Ne 

 

6. Jaký byl důvod začít tyto metody používat? 

 

 

7. Jaké školení/kurzy jste absolvoval/a pro využívání těchto metod? 

 

 

8. Jaký je Váš hlavní zdroj získávání nových informací o nefarmakologických 

přístupech při práci s klienty s kognitivní poruchou? 

  Certifikované kurzy    Zaměstnavatel    Samostudium 

  Jiné: 

 

9. Jak často se vzděláváte v oblasti nefarmakologických metod? 

  Alespoň 1x za půl roku   Maximálně 1x za rok  Maximálně 1x za 2 roky 

  Jiné: 
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10. Vyplňte následující tabulku 

 

 Jak často tuto metodu 

používáte? Ohodnoťte 

na škále 1-5, kde 

1 - 1 x denně, 

2 - 1 x týdně, 

3 -  max. 1 x měsíčně, 

4 - 1 x ročně, 

5 - nikdy 

Při jaké diagnóze 

tuto metodu 

používáte? 

(MCI, LD, SD, 

TD) 

Jak dlouho již 

tuto metodu ve 

Vašem zařízení 

používáte? 

(v letech) 

Kolik pracovníků 

se spolupodílí na 

péči o klienta při 

využívání této 

metody? 

Jaký přínos má podle 

Vás tato metoda pro 

klienta? Ohodnoťte 

na škále 1-5. 

(1-velmi nízký přínos, 

5-velmi vysoký přínos) 

Reminiscenční terapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Validační terapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Preterapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Bazální stimulace 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Kognitivní trénink 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Muzikoterapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Taneční terapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Animoterapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Arteterapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Ergoterapie 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Orientace v realitě 1     2     3     4     5    1     2     3     4     5 

Jiné: 

 
1     2     3     4     5 

   
1     2     3     4     5 

 MCI – mírná kognitivní porucha, LD – lehký stupeň demence, SD – střední stupeň demence, TD – těžký stupeň demence 
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11. Setkal/a jste se s nějakými problémy při realizaci těchto přístupů?  

  Ano    Ne 

Pokud ano, napište s jakými: 

a) Ze strany klientů: 

 

b) Ze strany pracovníků:  

 

12. Pozorujete změny v chování klientů po využívání těchto přístupů?  

  Ano    Ne 

Pokud ano, napište jaké: 

a) Pozitivní: 

b) Negativní: 

 

13. Ohodnoťte na škále 1-5 náročnost používaných přístupů 

1 – velmi nízká, 2 – nízká, 3 – střední, 4 – vysoká, 5 – velmi vysoká 

 
Finanční Časová 

Materiální 

vybavení 
Personální 

Vzdělání 

pracovníků 

Reminiscenční terapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Validační terapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Preterapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Bazální stimulace 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Kognitivní trénink 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Muzikoterapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Taneční terapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Animoterapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Arteterapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Ergoterapie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Orientace v realitě 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Jiné: 
1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

14. Jaký je Váš věk v letech?………………… 

 

15. Pohlaví? 

  Žena        Muž 

 

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

  Základní        Střední s výučním listem       Střední s maturitou       Vysokoškolské  


