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řada a zpravidla se tyto důvody opakují: podceňování vlastních 
schopnosti; respekt ze vzdělávací instituce, jakou je Masarykova 
univerzita; že TO nebudou zvládat; že je bude někdo zkoušet;  že už 
jsou staří; že se ztrapní apod. Úvodní hodina má za úkol tyto obavy 
rozptýlit. Po úvodní lekci zájemci vyplňují přihlášku do kurzu a stáva-
jí se studenty Univerzity třetího věku. Skupinu v kurzu tvoří maxi-
málně 15  účastníků.  
Následuje pět pracovních setkání, obvykle jedenkrát týdně v délce 
1,5 hodiny. Struktura každého setkání je obdobná a sestává z odbor-
ného výkladu v rozsahu 20—30 minut, na nějž navazují praktická 
cvičení zaměřená na procvičování různých kognitivních funkcí. 

Na závěrečném slavnostním setkání obdrží účastníci „Osvědčení“ 
s logem Masarykovy univerzity o absolvování vzdělávacích kurzu.  

Podpora pracovnic sociálního zařízení 
V průběhu kurzu je většinou nezbytná a důležitá podpora pracovnic 
sociálního zařízení. Je to dáno jednak různorodým složením skupiny 
co do vzdělání, životní praxe a zkušeností, ale i s ohledem na zdra-
votní omezení a snížené kognitivní schopnosti. Počet pracovnic  
ve skupině je dán celkovou „kondicí“ účastníků a pohybuje se v roz-
mezí od dvou do pěti. Pracovnice pomáhají s vysvětlování cvičení, 
poskytováním návodných otázek, povzbuzováním a podporou sebe-
důvěry. Je vždy důležité, aby účastníci průběžně zažívali pocit 
„vítězství“ a uvědomovali si, že jsou schopni cvičení zvládat.  

V kurzech, které realizujeme pod hlavičkou naší společnosti DONASY 
s.r.o., můžeme zúčastněným sociálním pracovnicím poskytnout 
osvědčení o účasti v programu akreditovaném MPSV ČR  
„Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů“ v rozsahu 12 hodin. 

Vzdělávání seniorů - Univerzita třetího věku  

v domovech pro seniory 

V roce 2015 zahájila Masarykova univerzita v Brně ve 

spolupráci s Jihomoravským krajem  vzdělávací kurzy   

Univerzity třetího věku (U3V) v pobytových zařízeních pro 

seniory zřizované Jihomoravským krajem. 

Prvotní „nesmělý“ zájem se postupně do letošního roku rozšířil  
i mimo rámec sociálních zařízení zřizovaných JMK do městských 
sociálních zařízení.  

Jedná se tematicky o různé vzdělávací kurzy: Duševní hygiena  
v seniorském věku; Literární toulky Rosickem a Ivančickem; Slavné 
osobnosti francouzského filmu;... 

Na projektu se podílíme prakticky orientovanými vzdělávacími  
a tréninkovými kurzy „Trénink paměti a dalších kognitivních doved-
ností“.  

Kdo jsou posluchači? 
Vzdělávání je dobrovolné a zúčastnit se může kdokoli z uživatelů 
sociálních služeb, kdo projeví zájem. Koná se přímo v pobytovém 
zařízení a je tak dostupné i pro uživatele s určitým zdravotním ome-
zením. Kurzů se již zúčastnili uživatelé se ztrátou zraku nebo (ne 
úplnou) ztrátou sluchu. Rozhodující pro účast je zájem a ochota 
spolupracovat, dozvědět a naučit se něco nového a také podpora 
pracovníků sociálního zařízení v průběhu kurzů.  
Jedná se vesměs o uživatele dlouhodobě  žijících  v sociálních zaříze-
ních. Tím je dána i charakteristika účastníků vzdělávání. Tito lidé 
zpravidla nejsou tak samostatní a nezávislí jako studenti - senioři 
docházející na výuku v univerzitních učebnách. I když většina účast-
níků vzdělávání je kognitivně „zdravá“ , část z nich již vykazuje mírné 
až střední kognitivní deficity. Určitá omezení se týkají také zeslabení 
smyslových funkcí a fyzická omezení v důsledku různých onemocně-
ní, jako např. snížená pohyblivost nebo imobilita. Je to dáno i věkem 
„studentů“. Jejich průměrný věk je zpravidla vyšší jak 80 let a doba 
pobytu v zařízení 10 a více let. 
S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné  přizpůsobovat jak ob-
sah, tak i styl a časový průběh výuky. 

Průběh kurzů 
V rámci jednoho kurzu se koná celkem 7 setkání. První, úvodní se-
tkání, je veřejné. Zúčastnit se může každý z uživatelů domova, který 
má zájem. Jedná se o ukázku práce a způsobu výuky tak, aby si kaž-
dý mohl udělat představu, jak bude kurz probíhat.  
Uživatelé mají zpravidla obavy se do kurzu přihlásit. Důvodů je celá 
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Řešení příkladu: 

Věty skrývají názvy staveb: DŮM, HRAD, BYT, BUDOVA, 
 HALA, TVRZ, KŮLNA 

3. Ztráta/pokles schopnosti abstraktního myšlení. 
Jak se může u projevovat?  
(i) Cvičení TANGRAM (obr. 6) - obtížemi zvolit vhodný segment  
i podle předlohy. Nedokáže pracovat s mentální rotací předmětů  
a obrazů - představit si, jak objekt otočit/přetočit, aby ho bylo mož-
né umístit na předlohu. 
(ii) Cvičení s obrazovou mapou (symboly čísel) - neporozuměním 
spojení obrázku s tvarem číslice. Nerozpozná, proč např. obrázek 
labutě může  symbolizovat číslo 2. 
4. Snížená schopnost rozumět  symbolice a metaforám. 
Jak se může projevovat:? 
(i) Řešení slovních úloh - nedostatečnost v hledání jiných významů, 

slov ukrytých ve větě, hledání společného „jmenovatele“ ( souvisí 
i se schopností abstrakce).  

 Příklad (uvádíme obtížnější variantu pro čtenáře článku): Najděte, 
co mají uvedené věty společného. (Nápověda: řešení není ve 
významu vět / viz dolní okraj stránky =  řešení)  

 NAŠEL VŽDY DŮMYSLNÉ ŘEŠENÍ. 

 OHRADA SE TÁHNE KRAJEM. 

 JEHO ÚNIKU ZABRÁNILA BYTELNÁ BRÁNA. 

 NEOPUSTILO HO NEUTUCHAJÍCI BUDOVATELSKÉ NADŠENÍ. 

 JE TO LUMP, JESTLIŽE LHAL A KRADL. 

 JEHO SLOVA BYLA TVRZENÍM PROTI JEJÍM SLOVŮM. 

 STÁL ZARAŽENÝ JAKO KŮL NA POLI. 
 

5. Schopnost číst a rozumět psanému textu. 
Jak se může projevovat? 
(i) Čtení – souvisí s psaním. 
Pokud lidé nečtou, zapomínají 
abecedu a ztrácí slovní zásobu 
(záleží také na míře sociálních 
kontaktů). Snižuje se nejen 
slovní zásoba, ale i pohotovost.  

(ii) Čtení vs. luštění – ztráta 
schopnosti číst vede k tomu, že 
lidé „luští“ slova po písmen-
kách. Nedokáží udržet jednotli-
vá slova v pracovní paměti  
a uniká jim kontext/smysl tex-
tu. Zejména, je-li čtení textu ztíženo (přeházená písmena, chybějící 
písmena apod.). 
 

6. Schopnost počítat. 
Jak se může projevovat? 
(i) Lidé, kteří nepotřebují 
počítat, nejen zapomínají 
číslice (obdobně jako pís-
mena), ale zapomínají  
i malou násobilku - obr. 8.  

(ii) Přes lehčí kognitivní 
poruchu lidé zvládají sčítá-
ní a odečítání malých čísel, 
pokud pravidelně počítají 
(mozek musí sčítání  
a odečítání vždy přepočí-
tat, násobilku „lovíme“ z 
paměti). 

(iii) Potíže s vyhledávání 
stejných číslic o různé 
velikosti, barvě a pozici  
v prostoru - obr. 7.  
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Možné příčiny ztráty schopností a kognitivního výkonu 
 
V rámci naší lektorské praxe a v rámci výuky na Univerzitě třetího 
věku při Masarykově univerzitě jsme již realizovali více jak 70 vzdě-
lávacích akcí zaměřených na trénování kognitivních funkcí  
s různými skupinami seniorů. Vzdělávání seniorů v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb je do značné míry specifické zejména tím,  
že lidé v pobytových zařízeních dlouhodobě nežijí v přirozeném 
domácím prostředí a v mnoha ohledech jsou odkázání na péči pra-

covnic sociálního zařízení. 
Setkáváme se tak se zajíma-
vým paradoxem. Prostředí, 
rozsah, kvalita služeb a kva-
lita poskytované péče  
v těchto zařízeních se za 
posledních deset let výrazně 
zlepšila.  Tato zlepšení  
s sebou ale přináší   vedlejší 
negativní aspekt. Uživatelé 
ztrácí potřebu „něco dělat“. 
Absence jednoduchých po-
vinností, které si lidé musí 

sami organizovat a řešit na straně jedné a dostupná podpora a pé-
če, na kterou se dá prakticky stále spoléhat vede k tomu, že lidé  
ztrácí postupně ochotu „pracovat“ i sami na sobě. To z dlouhodobé-
ho hlediska může vést až k tomu, že ztrácí schopnosti vykonávat 
jednoduché a základní sebe-obslužné úkony.  
 

Naše poznatky 
Ztráta schopností nemusí bezpro-
středně souviset s některou  
z forem zdravotního postižení  
(i když senzorické deficity také 
hrají svou roli), ale dlouhodobá 
nečinnost vede k tomu, že lidé 
ZAPOMÍNAJÍ. Nejedná se v tomto 
případě jen o vědomosti  
a znalosti, ale i o dovednosti. 
 

1. Snížená schopnost ovládání 
končetin (motorické dovednosti). 

Jak se může projevovat? 

(i)  Obtížemi při napodobování 
sekvencí pohybů (ruce, tělo). 

(ii) Obtížemi napodobovat gesta 
rukou, pozice těla apod. - (obr. 5). 

 

2. Snížená  dovednost psaní a jemné motoriky prstů. 
Jak se může projevovat? 

(i) Snížená schopnost psát – 
lidé, kteří dlouhodobě nepíší, 
tuto schopnost ztrácí. Zapomí-
nají písmena (i čísla)  a ztrácí 
svou schopnost ovládat prsty  
a tím i dovednost psát (ovládat 
tužku). 
 
(ii) Labyrinty (obr. 4) – nedosta-
tečnost v psaní se projevuje 
obtížným držením linky  
v „chodbičkách“ labyrintu. Sní-
žená schopnost prostorové 
orientace se projevuje také 
„procházením zdí“. 
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Poznámka autorů textu: 

Uvedené informace nejsou založeny na empirických 
datech z vědeckého sledování nebo výzkumu.  Jed-
ná se o souhrn postřehů, poznatků a zkušeností   
z realizace více jak 70-ti vzdělávacích akcí se skupi-
nami seniorů.  

na poklesu kognitivní rezervy, která pak chybí v případě neočekáva-
ných událostí. 

(ii) Oslabení kognice se projevuje často změnou nálady a sebekon-
troly a předchází (i dlouhodobě) poruchám paměti. Může být také 
signálem, že se v mozku „něco děje“ a to několik let dopředu. Mno-
hem dříve,  než je to patrné na jiných kognitivních funkcích. 

(iii) Ztráta motorických dovedností, schopnosti číst, psát (psaní  
je také motorická dovednost)  a počítat, nemusí být přímo v důsled-
ku degenerativního onemocnění, ale paradoxně také jako oslabení 
paměti - dlouhodobou nečinností. 

Nicméně existuje poměrně hodně opačných příkladů. Lidí ve vyso-
kém věku, kteří jsou vitální, a kterým to i ve věku 80, 90 let dobře 
„pálí“. Většinou je to poznat podle „světla“ v jejich očích. Jsou  
to lidé, kteří se o všechno zajímají, vyptávají se, snaží se samostatně 
zpracovat cvičení, která řešíme v průběhu kurzů. 

Jaká jsou doporučení? 
Přes veškerou péči poskytovanou klientům v sociálních zařízeních, 
by měl každý pravidelně vykonávat většinu drobných sebe obsluž-
ných činností, které vykonával celý život. Jinak je začne zapomínat  
a tím dochází ke snižování kognitivní rezervy.  

Do těchto každodenních činností patří například: 

 číst nahlas (alespoň 10 minut); 

 překreslovat obrázky/tvary podle předlohy; 

 učit se kreslit, malovat; 
 hrát na hudební nástroje; 

 zpívat; 

 psát ručně texty – opisovat nebo zapisovat „diktát“; 

 počítat – odečítání a sčítání malých čísel (na čas); 
 cvičit jemnou motoriku prstů; 

 procvičovat pohyblivost končetin; 

 hýbat se – tak, aby se zapotil; 
 dělat domácí a zábavné práce (je-li to možné) - vařit, žehlit, přiší-

vat knoflíky, vyšívat, vyprat si malé věci, uklízet, skládat modely, 
vystříhávat, skládat papírové předměty apod. 

 UČIT SE - cokoli!!! Kytky, ptáky, historii, jazyky, studovat na uni-
verzitě třetího věku…. 

Na všechny tyto aktivity existuje nepřeberné množství cvičení  
a doporučení. Některá z nich používáme v našich kurzech, jak umož-
ňuje omezený časový rozvrh. Velkou inspirací a motivací pro aktivní 
život i ve vyšším věku je právě studium na univerzitách třetího věku.  

Malá promoce bývá velkou motivací! 
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7. Snížená schopnost kategorizace a umístění předmětů v prosto-
ru. 
Jak se může projevovat? 
(i) Při rozdělení obrázku do segmentů 
podle daných pravidel, např. cvičení 
jablka a hrušky - rozdělte obrázek 
dvěma přímkami tak, aby v každém 
dílu byly 3 hrušky a 4 jablka - obr. 9. 
 První překážka - udržet v paměti,  

kolik jablek a kolik hrušek má být   
v každém segmentu.  

  Druhá překážka - v před-
stavivosti  a prostorovém 
uspořádání. 
 

7. Deficity v exekutivních 
funkcích. 
Jak se mohou projevovat? 
(i) Zpravidla se projevují ne-
rozhodností a potížemi   
s  plánováním činností.  
(ii) Zapomínají na dodržení 
určených pravidel – vyberte 8 
nejdůležitějších věcí na výlet 
a vysvětlete proč?   

8. Oslabení senzorických vjemů. 
Jak se může projevovat? 
(i) Ztrátou citlivostí prstů – souvisí také se zhoršenou motorickou 
dovedností a následnou sníženou schopností sebe obslužnosti. 
(ii)  Na zpracování informací, udržení pozornosti a koncentrace  
se nepříznivě  projevuje často ztráta sluchu, čichu i chutí. Příjem  
a zpracování informací vyžaduje při zhoršení citlivosti smyslových 
orgánů mnohem více duševních zdrojů. Starší lidé jsou při duševní 
práci snadno „unavitelní“ a těchto zdrojů se pak nedostává. To vede 
k dalšímu oslabování kognitivních funkcí. 

(iii) Nejcitlivější a nejvíce patrný je následek oslabení nebo ztráty 
zraku, který postihuje většinu kognitivních dovedností. Lidé ve 
vyšším věku zpravidla nemají trpělivost, ani dostatek motivace, 
pravidelně trénovat ostatní smysly, které by mohly částečně kom-
penzovat ztrátu zraku. Často následuje rozvoj deprese a stresu.  

(iv) Poškození senzorických vjemů má za následek snižování kogni-
tivní kondice – chybí-li vjemy do primárních senzorických oblastí 
mozku, klesá přísun informací, se kterými může mozek pracovat. 
Lidé se uzavírají a jsou stále méně aktivní. Důsledkem ztráty nebo 
snížení aktivity jak fyzické, tak duševní, je postupná degradace. 

9. Oslabení paměti. 
Jak se může projevovat? 
(i) Problémy s pamětí bývají často důsledkem deficitů jiných kogni-
tivních funkcí. Ať už je to samotný příjem informací při zhoršení 
citlivosti smyslových orgánů, tak i následné zpracování informací, 
které při zhoršených „vstupech“ vyžaduje více duševních zdrojů. Při 
kombinovaných zdravotních potížích se spotřebovávají důležité 
duševní i fyzické zdroje na vykonávání základních životních funkcí. 
Na dostatečnou pozornost a koncentraci, která je nezbytná pro 
jakékoliv vykonávání vyšších duševních činností, již nezbývají síly. 
Je-li oslabena schopnost se koncentrovat (a udržet pozornost), je 
oslabena i schopnost se učit. To znamená, ukládat informace do 
paměti. Učení čehokoliv vyžaduje pravidelnou a systematickou 
činnost. Starší lidé, zejména ti, o které je dobře postaráno, nemívají 
dostatečnou motivaci se příliš namáhat. Důsledky jsou patrné  

012-2017-03 

Obr. 9 

Obr. 10 

Obr. 11 

Foto: Igor Šefr 

http://www.akademietrenovanipameti.cz/
http://www.akademietrenovanipameti.cz/
http://donasy.cz

