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Abstrakt 

Autori sa v príspevku zamerali na problematiku Alzheimerovej choroby. Cieľom je poukázať na príčiny vzniku 

záťažových situácií, na ich stratégie zvládania a predstaviť jednotlivé možnosti starostlivosti sociálnych 

pracovníkov a sociálnych pracovníčok o  osoby s Alzheimerovou chorobou. Na základe kvantitatívneho 

výskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie stratégií zvládania záťaže sociálnych pracovníkov a sociálnych 

pracovníčok v procese starostlivosti o osoby s Alzheimerovou chorobou, predložili zistenia vybraných stratégií 

zvládania záťaže. Výskumu sa zúčastnilo 50 respondentov a respondentiek z Košického a Prešovského kraja, 

ktorí pôsobia ako sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky v zariadeniach pre seniorov a denných stacionároch. 

 

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba. Záťaž. Stratégie zvládania. 

 

Abstract 

In this paper the authors focused on the problematics of Alzheimer's disease. The objective is to point out the 

causes of stressful situations, their handling strategies and to present the individual options for social workers 

providing care for people affected by Alzheimer's disease. Based on quantitative research targeted to detect the 

strategies for coping with stressfull situations in the process of social workers caring for people with Alzheimer's 

disease, they have submitted the findings of selected strategies for coping with stressful situations. 50 

respondents from Košice and Prešov district, working in the field of social work in Residential Care Facilities for 

the Elderly and daily care centers participated in research. 

Keywords: Alzheimer'sdisease. Load. Coping strategies. 

 

 

Úvod 

Problematika Alzheimerovej choroby je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Ak sa 

v rodine objaví táto choroba, ovplyvní to život nie len chorému jedincovi, ale aj jeho rodine 

a blízkym. Toto ochorenie so sebou prináša množstvo ťažkostí spojených so starostlivosťou 

o takto chorého jedinca a je potrebné, aby mu bola poskytnutá čo najlepšia starostlivosť. 

V súčasnosti existuje mnoho alternatív, ktoré rodina pri starostlivosti o túto osobu môže 

využiť. O chorého je možné postarať sa v domácom prostredí, pokiaľ to dovoľuje situácia. 

V takomto prípade môže rodina využiť služby denného stacionára, kde okrem ergoterapeutov 

a špeciálne školených opatrovateľov poskytujú starostlivosť aj sociálni pracovníci a sociálne 

pracovníčky. Ďalšou alternatívou je umiestnenie osoby s Alzheimerovou chorobou do 

špecializovaného zariadenia, či zariadenia pre seniorov. Úlohou sociálneho pracovníka 

a sociálnej pracovníčky je v tomto prípade je pomôcť chorému jedincovi. Je potrebné, aby 

vždy volil/a tie najlepšie a najefektívnejšie metódy, ktoré by aspoň čiastočne zlepšili stav 
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chorého jedinca. Tým, že si osoba trpiaca Alzheimerovou chorobou vyžaduje špeciálny 

prístup, sú na sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky často krát kladené vysoké 

nároky, čím sú vystavení stresu a záťaži.  

 

1. Alzheimerova choroba 
 

Podľa I. Holmerovej a kol. (2007) je Alzheimerova choroba jednou z najčastejšie sa 

vyskytujúcich foriem demencie. S predlžujúcim sa vekom a zvyšovaním počtu starších osôb 

v populácii sa jej výskyt neustále zvyšuje. M. Ondriášová (2011) definuje demenciu, ako 

psychopatologický syndróm, ktorý vzniká dôsledkom poškodenia alebo ochorenia mozgu. 

Prejavuje sa patologickou zmenou v oblasti kognitívnych funkcii. Alzheimerovu chorobu je 

možné rozdeliť do troch štádií: 1. ľahká demencia, 2. stredná demencia, 3. ťažká demencia 

(Klímová, Magurová et al. 2013).  

Podľa M. Ondriášovej (2011) sú jej prvými príznakmi postupne sa objavujúce poruchy 

pamäti, ktoré sa často pripisujú veku. Nápadnými sa stávajú vtedy, ak začínajú narúšať 

každodenné činnosti jedinca a jeho fungovanie v spoločnosti, ale aj vtedy, ak ide o ochorenie 

so skorým začiatkom, to znamená pred 65. rokom veku, keď sa ešte s poruchami pamäti 

nepočíta. V. Pidrman (2007) uvádza, že najskôr dochádza k narušeniu krátkodobej pamäti, 

postupne však začína chorý jedinec prichádzať o svoje základné etické hodnoty a pravidlá, 

návyky a zvyky. Taktiež stráca svoje záujmy, narúšajú sa dlhodobé vzťahy s blízkymi, má 

tendenciu k podozrievaniu a často má sklony ku konfliktom. Časom sa už chorý jedinec nie je 

schopný o seba postarať sám. Bez pomoci druhého sa stáva zanedbaným, čo sa týka hygieny 

alebo ošatenia. Objavuje sa u neho emočná plachosť, apatia, mánia a depresia. M. Ondriášová 

(2011) ďalej uvádza, že toto ochorenie spôsobuje, že si človek prestáva pamätať informácie, 

nechápe súvislosti, jeho verbálny prejav začína byť značne obmedzený a spôsobuje mnoho 

ďalších problémov.  

 

2. Vybrané úlohy sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky v starostlivosti o osoby 

s Alzheimerovou chorobou 

 

Pri práci s osobami s Alzheimerovou chorobou je veľmi dôležité, aby boli sociálni 

pracovníci a sociálne pracovníčky empatickí/é, a aby využili vhodné postupy práce. 

V súčasnosti existuje široké spektrum metód a rôzne druhy terapií, ako ergoterapia, 

arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia a preterapia. Úlohou sociálneho pracovníka 

a sociálnej pracovníčky je v tomto prípade pristupovať k chorému jedincovi ako 

k individualite a využiť také metódy, ktoré pre neho budú najvhodnejšie a najefektívnejšie. 

 

2.1 Validácia 

 

Pojem validácia sa chápe ako uznanie alebo potvrdenie. Hlavnou myšlienkou validácie je  

teda uznanie hodnoty človeka a potvrdenie jeho emocionálneho prežívania. Túto metódu 

vypracovala Naomi Feil, ktorá vyrastala v domove dôchodcov v Clevelande. Ide o metódu 

komunikácie so staršími ľuďmi, ktorí sú zmätení alebo dezorientovaní. Opiera sa o vývinovú 

teóriu E. H. Ericsona, ktorej podstatou je nadobudnutie rovnováhy, o ktorú človek trpiaci 

Alzheimerovou chorobou prišiel. Validácia pomáha zistiť stupeň dezorientácie a zistiť ako sa 

dezorientovaný človek správa. Na výber nám ponúka rôzne techniky komunikácie s chorými 

a zabraňuje možnému vegetovaniu (Wirth 2009). Validovať znamená rešpektovať človeka 

takého aký je, pripisovať jeho správaniu určitý zmysel, rozprávať sa s ním o témach, ktoré mu 

sú blízke bez toho, aby sme mu vnucovali iné (Janečková 2005).  
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2.2 Reminiscencia 

 

Reminiscencia je metóda, ktorá sa zaoberá zámerným využívaním spomienok 

v starostlivosti o starších ľudí trpiacich demenciou alebo pri rôznych aktivitách s nimi. Je 

jednou z alternatív pri pomoci osobám s Alzheimerovou chorobou. Ide o súčasť veľkých 

konceptov, s ktorými sa pracuje v oblasti starostlivosti o staršieho človeka (Janečková 2005). 

O. Matoušek (in Hrozenská et al. 2008) chápe remeniscenčnú terapiu ako metódu práce so 

staršími ľuďmi, pri ktorej sa vyvolávajú spomienky na situácie, ktoré majú pre daného 

človeka  význam.  

Hlavným cieľom sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky je v rámci reminiscenčnej 

metódy zlepšiť, prípadne čo najdlhšie udržať, aktuálny stav chorého takým spôsobom, aby sa 

cítil spokojný, pričom musí byť zachovaná jeho dôstojnosť. Môže však nastať situácia, kedy 

reminiscenčná metóda pôsobí na klienta/klientku negatívne. Dôvodom je nepríjemný zážitok 

z minulosti, ktorý osobe vyvolal nepríjemné pocity (Hrozenská 2008). Podľa R. Jiráka (in 

Mačkinová 2009), je reminiscenčnú terapiu možné využiť vo všetkých štádiách 

Alzheimerovej choroby, avšak najefektívnejšia je najmä v strednom štádiu, kedy okrem 

krátkodobej pamäti, začína byť zasiahnutá aj pamäť dlhodobá. 

 

2.3 Preterapia 

 

Komunikácia s človekom trpiacim Alzheimerovou chorobou býva v dôsledku jeho zlého 

zdravotného stavu často obtiažna. Je ťažké porozumieť jeho vnútornému svetu a jeho 

potrebám, preto sa často stáva, že pomáhajúci personáli nevenujú chorému toľko pozornosti 

koľko by mali, správajú sa v jeho prítomnosti tak, ako keby tam nebol, nekomunikujú s nim 

alebo komunikujú s ťažkosťami. Úlohou sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky je 

vyjadriť chorému jedincovi, že rozumie jeho vnútornému svetu a jeho potrebám. Preterapia 

obsahuje prvky validácie, avšak preterapia je prepracovaná viac do hĺbky vzhľadom na to, že 

jej cieľom je pomôcť klientovi/klientke vyjadriť svoju vnútorne prežívanú skúsenosť. 

Hlavnou myšlienkou preterapie je, že pokiaľ si osoba uvedomuje svoj vnútorný svet je väčšia 

šanca, že si zachová nezávislosť a bude ľahšie zvládať stres. Na lepšie pochopenie vnútorného 

prežívania chorého jedinca sa využíva technika kontaktných reflexií. Jej cieľom je lepšie 

pochopiť, čo sa deje s chorým jedincom v jeho vnútri, pomôcť mu uvedomiť si čo sa s ním 

deje a kde sa nachádza (Matoušek, Koláčová, Kodymanová et al. 2005). 

 

3. Záťaž a copingové stratégie 

 

Záťaž sa stala súčasťou života mnohých ľudí, na základe čoho si začali vytvárať rôzne 

stratégie a obranné mechanizmy na jej zvládnutie. Dennodenne sa stretávame so situáciami, 

ktoré nás nútia vynaložiť veľkú námahu na to, aby sme ich prekonali. Sociálni pracovníci 

a sociálne pracovníčky, tak isto nie sú výnimkou. Pri svojej práci sa denne stretávajú so 

situáciami, ktoré v nich vyvolávajú pocity hnevu, úzkosti alebo bezmocnosti, čo často 

ovplyvňuje ich správanie a negatívne pôsobí na ich pracovný výkon (Šiňanská a Šandlová 

2012). Obzvlášť je to v prípade, ak pracujú s osobami s Alzheimerovou chorobou, nakoľko 

takýto klienti/klientky si vyžadujú špeciálny prístup a pri práci s nimi sa od nich 

predovšetkým vyžaduje, aby boli empatickí a trpezliví. 

Pojmy záťaž a stres sú opisované ako akási príťaž, či nadmerný výkon u človeka pri riešení 

zložitých situácií a okolností, ktoré sa objavujú v spoločnosti (Laca a Kočišová 2012). 

Z globálneho hľadiska sa záťaž považuje za situáciu, kedy vzniká nepomer medzi 

požiadavkami, ktoré sú na človeka v danej situácii kladené a medzi jeho schopnosťami tieto 

požiadavky splniť (Oravcová 2004). V. Kebza (in Kliment 2014) vysvetľuje pojem záťaž ako 
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situáciu, v ktorej sú na človeka kladené isté požiadavky, ktoré dokáže splniť, ak má na to 

dostatočné prostriedky. Pojem stres je odvodený z anglického slova stress, ktoré má svoje 

korene v latinskom stringo, stringere, čo v preklade znamená zovrieť alebo utiahnuť sa 

(Křivohlavý in: Slameník, Výrost et al. 2003). Hans Selye bol prvý autor, ktorý vypracoval 

náuku o strese. Stres chápal ako určitú nešpecifickú reakciu organizmu na akúkoľvek záťaž, 

ktorá je vyvíjaná na organizmus (Laca a Kočišová 2012). 

Záťaž vzniká z dôvodu, že človek nekontroluje situáciu v ktorej sa nachádza, nedokáže 

predvídať jej vývoj a v danom momente je preňho neprehľadná a neriešiteľná (Kusá in: 

Oravcová 2004). I. Maroon (2012) považuje za príčiny záťaže na pracovisku sťažené fyzické 

podmienky, medziľudské vzťahy v práci, správanie sociálneho pracovníka a sociálnej 

pracovníčky k svojim kolegom a nadriadeným, všeobecná klíma na pracovisku, nedostatočná 

konštruktívna kritika, strach z nezamestnanosti, preťaženie a iné premenné, ktoré vyvolávajú 

stres. 

Pre vedomý a aktívny spôsob zvládania stresu sa ustálil pojem coping, ktorý predstavuje 

zvládanie konkrétnych náročných a stresových situácií (Paulík 2010). Niekedy sa používa aj 

termín ,,coping strategies“, čo predstavuje vedomú a racionálnu metódu na vyrovnanie sa 

s úzkosťami a napätím v našom živote (Soroková 2008) J. Výrost. I. Slameníka et al. (2003) 

poukazujú na to, že pri riešení záťažovej situácie máme na výber z viacerých možností. 

Jednou z nich je problém riešiť a snažiť sa ho prekonať, druhou možnosťou je prehodnotiť, 

prípadne zmeniť postoj k danej veci a v neposlednom rade je nezaoberať sa daným 

problémom a zabudnúť naňho. Ľ. Gáborová a Z. Gáborová (2007) charakterizujú tieto 

stratégie: 

1. Zameranie alebo orientácia na problém – človek, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej 

situácií, ktorá mu spôsobila nejaký problém má na výber z určitých alternatív ako sa 

zachovať. Jednou z troch alternatív je problém riešiť, to znamená vplývať na 

prostredie a usilovať sa o to, aby vzniknutý problém medzi ním a prostredím 

prekonal. 

2. Zameranie na emócie – ide o snahu ovplyvniť vlastné emocionálne reakcie a meniť 

ich. Zvládanie zamerané na emócie v sebe zahŕňa expresívne vyjadrovanie emócií, 

zmierenie sa so situáciou, ale aj popieranie. Hlavnou myšlienkou tejto stratégie je 

zabránenie návalu negatívnych emócií a prenesenie určitých krokov na to, aby sa 

problém vyriešil. 

3. Orientácia na únik – je treťou možnosťou, ako zvládnuť záťaž. Táto stratégia 

znamená, že človek vypustí z hlavy problém, čo by malo viesť k tomu, že na 

problém zabudne a nebude si ho pripúšťať. 

 

4. Cieľ výskumu 

 

Cieľom výskumu bolo zistiť, aké stratégie zvládania záťaže využívajú sociálni pracovníci 

a sociálne pracovníčky v procese starostlivosti o osoby s Alzheimerovou chorobou. 

 

4.1 Výskumná vzorka 

 

Výber výskumnej vzorky sme realizovali zámerným výberom. Výskumnú vzorku tvorilo 

50 respondentov z toho 45 sociálnych pracovníčok a 5 sociálnych pracovníkov. Konkrétne 

sme sa zamerali na sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky vo veku od 26 do 60 rokov 

pracujúcich v zariadeniach pre seniorov a denných stacionároch v Košickom a Prešovskom 
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kraji, čo znázorňuje tab. č. 1 a 2. Respondentov sme taktiež rozdelili podľa dĺžky praxe od 1 

do 20 rokov – tab. č. 3. 

 

Tab. č. 1: Rozdelenie výskumnej vzorky na základe veku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 2: Rozdelenie výskumnej vzorky podľa typu zariadenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. č. 3: Rozdelenie výskumnej vzorky podľa dĺžky praxe 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Výskum sme realizovali v mesiacoch január – marec 2016 a k jeho realizácii sme zvolili 

metódu dotazníka, pričom respondentov a respondentky sme oslovovali osobne 

a prostredníctvom e-mailu. Konkrétne sme použili štandardizovaný dotazník Brief COPE, 

ktorý skúma aké stratégie využívajú ľudia pri zvládaní záťažových situácií. Dotazník sa 

skladá z 28 položiek, ktoré v sebe zahrňujú 3 stratégie, ktoré sme popísali v teoretickej časti. 

Uvedené tri stratégie sú následne identifikované podkategóriami, pričom každá podkategória 

má predelené 2 položky. Dotazník respondenti vypĺňali na Likertovskej škále od 1 – úplne sa 

nehodí do 6 – úplne sa hodí. Zozbierané údaje sme následne vyhodnotili v štatistickom 

programe SPSS 16.0 prostredníctvom t-testu. Test reliability dosiahol hodnotu 0,729. 

 

4.2 Vybrané výsledky výskumu 

 

V prvom rade sme sa zamerali na zisťovanie rozdielov vo využívaní stratégie zameranej na 

problém na základe veku. Tieto rozdiely sa nám nepotvrdili, čo dokazuje tab. č. 4. Ako 

uvádzame v tejto tabuľke p (a) dosahuje hodnotu 0,929 čo znamená, že neexistujú štatisticky 

významné rozdiely vo využívaní stratégie zameranej na problém na základe veku.  

 

 

 

 

 

Vek n (počet) % (percento) 

Od 26 - Do 45 rokov 32 64 

Od 46 – Do 60 rokov 18 36 

∑ 50 100% 

Zariadenie n (počet) % (percento) 

Zariadenie pre seniorov 36 72 

Denný stacionár 14 28 

∑ 50 100% 

Dĺžka praxe n (počet) % (percento) 

Od 1 – Do 10 rokov 35 70 

Od 11 – Do 20 rokov 15 30 

∑ 50 100% 
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Tab. č. 4: T-test stratégia zameraná na problém 

 

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Aj keď sa nám nepotvrdili štatisticky významné rozdiely medzi sociálnymi pracovníkmi 

a sociálnymi pracovníčkami vo veku od 26-45 rokov a sociálnymi pracovníkmi a sociálnymi 

pracovníčkami vo veku od 46 do 60 rokov vo využívaní stratégie zameranej na problém, 

v tab. č. 5  vidíme, že až 88% sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok nad 45 rokov 

označilo, že sa na nich hodí tvrdenie ,,Snažil som sa sústrediť svoje úsilie na to, aby som 

urobil niečo so situáciou, v ktorej som sa ocitol“ a len 12% označilo, že sa na nich toto 

tvrdenie nehodí. Z toho vyplýva, že sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky starší/staršie 

ako 45 rokov sa snažia sústrediť svoje úsilie na to, aby urobili niečo so záťažou, ktorej sú 

vystavení. 

 

 

Tab. č. 5: Odpovede sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok na tvrdenie – Snažil 

som sa sústrediť svoje úsilie na to, aby som urobil niečo so situáciou, v ktorej som sa ocitol 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Aby sme zistili, či existujú štatisticky významné rozdiely vo využívaní stratégie zameranej 

na únik medzi sociálnymi pracovníkmi a sociálnymi pracovníčkami pracujúcimi v zariadení 

pre seniorov a v denných stacionároch, spočítali sme hrubé skóre a spravili t-test, ktorého 

výsledky predstavuje tabuľka č. 6. 

 

Tab. č. 6: T-test stratégia zameraná na únik  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 Vek n X S t p (α) CI (95%) 

Stratégia 

zameraná na 

problém 

Od 26 – 

Do 45 r. 

32 45,09 5,883 0,091 0,929 
- 4,444 

4,853 

Od 46 – 

Do 60 r. 

18 44,89 8,526 

Odpovede Vek 26 – 

45 r. (n) 

Vek 26 – 

45 r. v% 

Vek 46 – 

60 r. (n) 

Vek 46 – 

60 r. v % 

Úplne sa nehodí 1 3 0 0 

Vo veľkej miere sa nehodí 1 3 1 6 

Skôr sa nehodí  1 3 1 6 

Trochu sa hodí 6 19 3 16 

Vo veľkej miere sa hodí 9 28 6 33 

Úplne sa hodí 14 44 7 39 

 Zariadenie n X S t p (α) CI (95%) 

Stratégia 

zameraná na 

únik 

Zariadenie 

pre 

seniorov 

36 25,56 5,930 -1,865 0,075 
- 7,722 

0,405 

Denný 

stacionár 

14 29,21 6,339 
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Z uvedených výsledkov vyplýva, že neexistujú štatisticky významné rozdiely vo využívaní 

stratégie zameranej na únik na základe typu zariadenia, v ktorom sociálni pracovníci 

a sociálne pracovníčky pracujú. Dokazuje nám to aj hladina štatistickej významnosti p (α), 

ktorá tu má hodnotu 0,075.  

 

4.3 Záver 

 

Ako sme už teda spomenuli, sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky sú pri práci 

s osobami s Alzheimerovou chorobou často vystavení stresu a záťaži. Práca s týmito osobami 

je totiž veľmi náročná a vyžaduje si veľkú dávku námahy a trpezlivosti, či už je to pri rôznych 

druhoch terapii alebo pri dennej starostlivosti o tieto osoby. Sociálni pracovníci a sociálne 

pracovníčky musia byť teda v úplne pohode a v psychickej rovnováhe, aby mohli vykonávať 

túto prácu. Je preto dôležité, aby vedeli eliminovať záťaž správnym spôsobom a hlavne včas, 

pričom môžu využiť rôzne stratégie zvládania záťaže. Pri zvládaní záťaže je tiež veľmi 

podstatné, aby sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky mali v práci možnosť využiť 

napríklad supervíziu, ktorá im pomôže lepšie sa vyrovnať so záťažou a vybrať si efektívne 

stratégie jej zvládania. 
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