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Naše poznatky a zkušenosti 

Dnes je již známo, že nemusí platit kauzální vztah „stáří = nemoc“. 
Řada starších lidí je zdravá a kvalita jejich života se ve stáří výrazně 
nesnižuje. 

Na straně jedné existují různá degenerativní onemocnění mozku  
a další nemoci, které často doprovází  stárnutí a stáří. Na straně 
druhé existuje životní styl, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost 
úspěšného stárnutí(1).  Různá onemocnění mohou souviset s genetic-
kou dispozicí, ale pravda je, že velkou roli na jejich vzniku a rozvoji  
v průběhu stárnutí má životospráva a životní styl každého člověka  
v průběhu celého přecházejícího života.  

Při práci se seniory  v pobytových zařízeních se potvrzují naše dlou-
holeté zkušenosti a po-
znatky, že ztráta kognitiv-
ní výkonnosti často sou-
visí, mimo jiné, s defici-
tem „povinností“. Ze 
stavu „nemusím“ vyplývá 
rezignace a následně 
ztráta aktivity ve vykoná-
vání běžných každoden-
ních drobných činností  
u lidí v pobytových zaří-
zeních.  

Při dlouhodobém pobytu v zařízeních sociální péče lidé spoléhají na 
pracovníky zařízení a na jimi poskytovanou péči a dlouhodobě rezig-
nují na základní dovednosti, které se naučili již v dětství, jako je na-
příklad čtení, psaní, počítání apod. To má nepříznivé důsledky  
na rozvoj deficitů v abstraktním myšlení, v jemné motorice končetin  
a prstů, rukou i nohou a v celkovém důsledku se zhoršují výkony  
ve  zpracovávání informací a ve vyjadřovacích schopnostech. Celko-
vě tedy dochází ke snižování jak kognitivní rezervy, tak i v důsledku 
„rozpadu“ neuronálních sítí k poklesu rezervní mozkové kapacity(2). 
Ruku v ruce s oslabením kognitivního výkonu dochází ke ztrátě moti-
vace se sebou „něco dělat“. Pasivní odevzdanost „jsem už starý“ 
vede k samo posilující spirále kognitivního oslabování. 

Cíle projektu vzdělávání U3V 

Cíl vzdělávacího projektu zejména v programu „Trénink paměti  
a dalších kognitivních dovedností“ je možné rozdělit na dvě cílové 
skupiny. Tou první skupinou jsou samotní uživatelé sociálních slu-
žeb.   

Další čísla zpravodaje MYSLiKON, najdete na adrese:  
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MYSLiKON  -  vzdělávání seniorů 

Univerzita třetího věku v regionech JMK 

V rámci programů celoživotního vzdělávání  na Masarykově Univer-
zitě v Brně - Univerzita 3. věku (dále U3V) byla v roce 2015 vzděláva-
cí činnost rozšířena do regionů Jižní Moravy. Projekt je finančně 
podporován  z prostředků Jihomoravského kraje. 

Masarykova Univerzita připravila nové vzdělávací programy pro 
zájemce z řad seniorů využívajících pobytových sociálních služeb  
v domovech pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem. Vzdě-
lávání se odehrává přímo v prostorách sociálních zařízení. Vzděláva-
cí programy jsou přizpůsobeny jak rozsahem, tak i způsobem výuky, 
místním možnostem a schopnostem účastníků. 

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou realizujeme v rámci vzdě-
lávání program „Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností“ 
zaměřený na podporu a rozvoj kognitivní kondice. 

V rámci vzdělávacího programu se jedná celkem o 6 setkání (lekcí)  
v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Skupinu tvoří 8 až 15 účastníků. 
Každá tato lekce sestává z teoretické části v rozsahu 15 až 25 minut, 
ve které se účastníci seznámí se základními informacemi o fungová-
ní lidského mozku, o významu udržování duševní i fyzické aktivity  
v průběhu celého života, které činnosti mají příznivý vliv na úspěšné 
stárnutí a co naopak zdraví příliš neprospívá. 

Teorie je v další části doplněna řadou cvičení zaměřených na různé 
kognitivní funkce. Nezbytnou součástí každé lekce je poezie Jana 
Skácela a moravský folklór s kytarovým doprovodem. 

Na posledním slavnostním  setkání obdrží účastníci Evidenční list 
Masarykovy univerzity dokládající úspěšné absolvování kurzu. Orga-
nizace závěrečného předávání evidenčních listů se zpravidla zúčast-
ňují i rodinní příslušníci a někdy také zástupci  místních veřejných 
institucí. 

Pro realizaci vzdělávacího programu je nezbytná spolupráce pracov-
níků sociálního zařízení. Role těchto pracovníků je dvojí. Jednak 
poskytují účastníkům podporu v průběhu cvičení. Tato podpora  
je důležitá s ohledem na skladbu účastníků, kdy zpravidla více jak 
polovina účastníků vykazuje různou míru kognitivních deficitů  
a jejich zapojení vyžaduje individuální podporu. Současně získávají 
pracovníci sociálního zařízení zkušenosti a náměty pro nové aktivity 
a činnosti v jejich práci v rámci aktivizačních činností. 
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Český básník Oldřich Mikulášek: 

„Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti 
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů“. 
(1910 - 1985) 

kladně hodnotím odbornou úroveň lektorů a jejich individuální pří-
stup k účastníkům kurzu…“. 

DPS Strážnice: „Kurz byl pro účastníky přínosem, příjemnou změnou. 
Mnozí se zpočátku obávali neúspěchu… Velmi oceňuji od lektorů 
povzbuzování, zachovávání důstojnosti. Mnohým kurz zcela určitě 
pomohl zvednout sebevědomí“. 

Dostupnost vzdělávacího programu 

(1) Vzdělávací program je realizován v rámci projektu celoživotního 
vzdělávání U3V Masarykovy  Univerzity v Brně, který je financován  
z prostředků Jihomoravského kraje pro zařízení, kde je kraj zřizova-
telem.  

Vzdělávací program je možné realizovat i bez dotace JMK v případě, 
že sociální zařízení získá finanční prostředky od svého zřizovatele 
nebo z jiných či z vlastních zdrojů a dohodne se na realizaci s U3V - 
Masarykova Univerzita. 

(2) Další možností je realizace programu „Trénink paměti a dalších 
kognitivních dovedností“  po dohodě s realizátorem vzdělávání, tj. 
společnost DONASY s.r.o. (plátce DPH) nebo Akademie trénování 
paměti z.s. (není plátce DPH). Programy vzdělávání realizované  
v tomto případě jsou obdobné, ale nejsou shodné. Liší se zejména  
v prováděných cvičeních tak, aby se tyto kurzy odlišily od programu 
realizovaného v rámci U3V. Připraveny jsou dva moduly vzdělávání.  
Každý z modulů je v rozsahu 12 hodin. 

******* 

Obsahová náplň vzdělávacích programů „Trénink paměti a dalších 
kognitivních dovedností“ pro seniory v pobytových zařízeních je 
součástí akreditovaných vzdělávacích programů „Techniky zvyšová-
ní kognitivní kondice“ určených pro pracovníky v sociálních služ-
bách. Celkový rozsah těchto vzdělávacích programů je 48 nebo 56 
hodin (2 varianty). 

Vzdělávací programy byly náplní projektu vzdělávání pracovníků  
v sociálních službách „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro 
úspěšné stárnutí“ v období 09/2013 až 06/2015. Odbornou garanci 
na vzdělávání v tomto projektu poskytla Masarykova Univerzita  
v Brně a Palackého Univerzita v Olomouci. 

Tréninkové vzdělávací programy pro seniory „Trénink paměti  
a dalších kognitivních dovedností“ připravujeme k akreditaci na 
MPSV ČR pro rok 2017. Cílem je, aby pracovníci sociálních služeb, 
kteří poskytují podporu uživatelům v rámci této formy vzdělávání, 
měli možnost získat osvědčení o absolvování akreditovaného vzdě-
lávání. 
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DONASY s.r.o. 

Akademie trénování paměti z.s. 

Tel:       +420 602 730 976     | +420 602 367 076 
E-mail: dohnal@donasy.cz  | pobox@akademietrenovanipameti.cz 

Akreditace vzdělávacích programů: MPSV 

Cílem je poskytnout účastníkům vzdělávání základní informace 
vztahující se ke zdravému životním stylu, fungování lidského mozku 
a souvislostech mezi aktivním životem a udržením fyzické a duševní  
kondice. Motivovat je k provádění aktivit a činností, které využívají 
široké spektrum kognitivních dovedností. Dochází tak k průběžnému 
procvičování mozkových funkcí a k udržování, případně   
i zvyšování duševního výkonu (v závislosti na míře zátěže), který je 
nezbytný pro udržení samostatnosti a udržení základních sebe ob-
služných dovedností a schopností. 

Druhou skupinou jsou pracovníci sociálních služeb, kteří pečují  
o seniory v pobytových zařízeních a kteří v rámci programu vzdělá-
vání U3V poskytují uživatelům podporu při provádění cvičení. 

Cílem je poskytnout těmto pracovníkům informace o kognitivních 
funkcích, jejich důležitosti pro plnohodnotný život a vysvětlení pří-
čin a smyslu prováděných cvičení. Kromě toho získají pracovníci 
metodiky a metodické postupy, jakým způsobem je možné tato 
cvičení modifikovat s ohledem na kognitivní deficity v individuální 
práci s jednotlivými uživateli. 

Hodnocení účastníků 

DPS Božice: „Styl výuky a cvičení byl posluchači vnímán se zauje-
tím...Odborná úroveň jednotlivých lekcí … byla nad očekávání“. 

DPS Černá Hora: „Výuka byla zajímavá… cvičení byla vhodným do-
plňkem k probíraným tématům… Délka výuky byla přiměřená… uži-
vatelé udrželi pozornost po celou dobu výuky“. 

DPS Skalice: „Kurz byl příjemným zpestřením denního programu 
našich uživatelů. Během kurzu panovala příjemná atmosféra, velice 
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