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Abstrakt 

Příspěvek Rehabilitace pomocí ICT osob s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na deprese, předkládá 

výsledky výzkumu, který byl realizován v rámci diplomové práce při Pedagogické fakultě univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem. Pro samotnou realizaci výzkumu bylo zapotření 30 seniorů (100% žen), které jsme 

losováním rozdělili do experimentální skupiny a kontrolní skupiny, a to vždy po 15 probandech. Experimentální 

skupina se aktivně účastnila naší intervence a služeb, které poskytovalo zařízení, ve kterém jsme výzkum 

realizovali, zatímco kontrolní skupina se naší intervence neúčastnila, využívala pouze  služeb instituce. Tyto 

skupiny jsme dále rozdělili po 5 probandech dle typu demence (lehký, střední, těžký typ). Při zahájení jsme 

provedli vstupní vyšetření pomocí diagnostického nástroje (Geriatrická škála deprese) a následně po ukončení 

intervence jsme provedli výstupní hodnocení stejným testem. Závěrem výzkumu jsme provedli komparaci 

zjištěných výsledků mezi experimentální a kontrolní skupinou, kde experimentální skupina dosahovala 

pozitivnějších výsledků v testovaných oblastech (paměť, pozornost a orientace apod.) oproti skupině kontrolní, 

která spíše zaznamenala pokles v bodovém hodnocení. Při celkovém hodnocení tak experimentální skupina po 

ukončení intervence měla menší bodové hodnocení a tím se u nich zmírnila deprese dle testu, zatímco kontrolní 

skupina ve svém stavu stagnovala popř. se mírně zhoršila.  

 

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, rehabiltiace pomocí ICT, edukace seniorů, trénování kognitivních 

funkcí, deprese, socializace, 

 

Abstract 

 

Post Rehabilitation using ICT in people with Alzheimer's disease with a focus on depression, presents the results 

of the research, which was carried out in the thesis at the Faculty of Education at the University of J. E. Purkyne 

in Usti nad Labem. For the actual implementation of the research was zapotření 30 seniors (100% women) who 

are the draw divided into experimental and control groups, and every 15 probands. The experimental group 

participated actively in our interventions and services that provide facilities in which we realized the research, 

while the control group did not participate in our interventions, used alone services institutions. These groups are 

further divided in 5 probands depending on the type of dementia (light, medium, heavy type). At the launch we 

conducted an initial examination using a diagnostic tool (Geriatric Depression Scale) and then after the 

intervention we conducted the same test output evaluation. Finally, the research we carried out a comparison of 

the results between the experimental and control group, the experimental group which amounted to more 

positive results in the test areas (memory, attention and orientation, etc.) Compared to the control group, who 

declined rather in points. In the overall assessment and the experimental group after the intervention had lower 

scores and thus they alleviate depression under test while a control group in your state or stagnated. slightly 

deteriorated. 

Keywords: Alzheimer's disease, education using ICT, education of the elderly, cognitive training, depression, 

socialization, 

 

 

Úvod 

 

Depresivní ladění je původním jevem velké části demencí. Samotná deprese se také velmi 

často zaměňuje za demenci, protože počáteční příznaky jsou obdobné (jedná se např. 

o poruchy koncentrace nebo krátkodobé paměti). Depresivita dle mnohých studií může silně 
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ovlivňovat kvalitu života a tím i celkový stav jedince (Vaňková et al., 2006). V praxi se hojně 

využívá řady tzv. škál deprese, které je však s progresí demence obtížnější využít. Z počátku 

je dobré s klientem navázat uspokojivý verbální kontakt. Zeptáme se, zda se cíti dobře, zdali 

je spokojne či zda není smutný. Výhodou pečujícícho, který s klientem pracuje dlouhodobě je 

především fakt, že již stačí klasické pozorování a ví, zda je klient smutný nebo ne (Holmerová 

et al. 2007). Jako podezření na depresi můžeme vnímat již apatii, kdy klient nemá zájem ani 

o oblíbené činnosti, je smutný, málo nebo naopak hodně spí, pláče či pije více alkoholu. 

Samotnou diagnózu nám tak v praxi mohou stanovit testy, kdy se hojně využívá  škála 

deprese dle Yesavageho. Ovlivnit tak stav lze několika možnostmi, první je konzultace 

s lékařem a vhodně zvolené medikamenty, dále využít muzikoterapie, vytvořit klientovi 

pravidelný režim, poskytnout mu více prostoru ve společnosti a hlavně také se snažíme 

podporovat jejich tělesnou aktivitu (Holmerová 2007). Pro dodržení tělesné aktivity se v praxi 

využívá např. psychomotorické terapie. Jejím cílem je umožnit jedinci získat zkušenost 

prostřednictvímspoluúčasti na smysluplné činnosti. Terapie je zaměřena na uvědomování si 

vlastního těla v klidu a v pohybu. Snažíme se tak udržte stávající dovednosti popř. je 

v průběhu terapie zlepšit. U těžších forem provádíme méně náročné gymnastické cviky spolu 

s dechovou gymnastikou a automasáží, u lehčích forem využíváme aktivně relaxující 

programy s využitím gymnastických a tanečních prvků (Hátlová 2010). Na tyto postupy 

navazuje Vostrý (2016), který pro pohybovou terapii využil herní konzole s pohybovým 

senzorem, který snímá pohyb těla jedince a promítá ho zvolené hry na plátnu či televizor. 

Pomocí této aktivity je nejen klient aktivní co se týče pohybu, ale také co se týče kognitivních 

funkcí. V rámci výzkumu, který byl realizován došlo k celkovému zlepšení experimentální 

skupiny v testovaných oblastech, zatímco kontrolní skupina stagnovala popř. se mírně 

zhoršila. Stejně tak tomu je v následujícím textu, kde jsme se zaměřili na depresivní stavy 

u klientů s Alzheimerovou chorobou.  

 

2. Výzkum 

 

Samotný výzkum byl realizován při psaní diplomové práce na PF UJEP v Ústí nad Labem. 

Výsledky, které jsou zde prezentovány, jsou v plném rozsahu uvedeny v samotné práci 

(Vostrý, 2016), popř. jsou rozděleny dle oblastí testování a jednotlivě tak publikovány ve 

vybraných periodikách (Vostrý a Dončevová, 2016).  

Problematice Alzheiemerovy choroby se autor věnuje již 5 let, v nichž v rámci psaní 

kvalifikačních prací prováděl výzkumy, které cíleně zaměřoval na osoby s Alzheimerovou 

chorobou a k intervenci využíval vždy moderních technologií a vhodě zvolených 

diagnostických metod. Z počátku se osvědčil klasický tablet, v posledním výzkumu využil 

herní konzole, kterou doplnil o pohybový senzor. Součástí intervence nebylo jen trénování 

paměti, ale také motorická terapie. To  vše bylo součástí jedné intervence a pro klienty se tak 

tato aktivita stala velmi zajímavou.  

Pro tento výzkum bylo využito 10 probandů, kde bylo 100 % žen. Důvod byl prostý, na 

většině oddělení, kde autor byl na praxích či stážích, byly většinou osob s Alzheimerovou 

chorobou právě ženy. Tento počet probandů se následně rozdělil do dvou subskupin po 5 

probandech. První skupina byla experimentální a aktivně se účastnila jak naší intervence 

pomocí herní konzole, tak intervencí, které poskytovala instituce, ve které byl výzkum 

realizován. Druhá skupina, taktéž po 5 probandech, byla pouze kontrolní. Naší intervence se 

neúčastnila a zapojovala se pouze do aktivit dané instituce. Jako diagnostický nástroj jsme 

zvolili Geriatrickou škálu deprese. Pomocí předem daných otázek probandi odpovídají 

ANO nebo NE. Na základě sečtených bodů, kdy za ANO je 1 bod a za NE 0 bodů zjistíme 
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stav deprese.Obvykle se uvádí žádná, mírná, střední a těžká. Během dvou dnů proběhlo 

vstupní vyšetření, kde se probandi pohybovali na obdobné bodové hodnotě s rozdílem ± 4 

body. Samotná intervence trvala půl roku, kdy jsme pravidelně jednou týdně (každý čtvrtek) 

navštěvovali probandy a doplnili jsme tak jejich aktivity, které v zařízení vykonávali. Pro 

výzkum bylo dále využito herní konzole X-Box 360 a kinektu (pohybový senzor) a hrou 

Kinect Adventures, která dostatečně naplňovala naše požadavky. Instituce poskytla 

dostateně velkou obrazovku a klidnou místnost pro realizaci výzkumu. Po půlroční itnervenci 

došlo k výstupnímu testování a následné komparaci dat.  

 

3. Metodologie 

Z důvodu malého počtu probandů bylo pro statistickou analýzu dat využito neparametrické 

statistické metody, která nevyžaduje normální tzv. Gaussovské rozložení dat, které při takto 

nízkých počtech dat nelze zajistit. Důvodem malého počtu probandů, byla vytíženost autorů. 

V případě zde zmiňované analýzy byly vždy vypočteny diference mezi vstupním a výstupním 

vyšetřením (progresy). Samotné hodnoty mezi experimentální a kontrolní skupinou byly mezi 

sebou porovnávány statistickým testem Mann-Whotney na hladině významnosti α = 0,05. 

 

4. Výsledky 

Celkové výsledky hodnotíme velmi pozitivně. Po půlroční intervenci se nám podařilo pomocí 

testování zjistit, že pravidelnou aktivizací těchto klientů a přidáváním náročnosti plněných 

úkolů lze zmírnit popř. trochu  vylepšit stav deprese u jednotlivých probandů. Zlepšení nebylo 

tak razantní, avšak oproti skupině kontrolní, dosahovala skupina experimentální lepších 

výsledků ve sledovaných oblastech. Zlepšení se dá průměrně nastavit na ± 6 bodů. 

Z klinického hlediska si uvědomujeme, že půlroční intervence 1x týdně není dostačující pro 

změny, avšak lze usuzovat, že pravidelnou aktivitou, při které je naplněna podstata 

rehabilitace kogitivních funkcí, lze stav mírně zlepšit. V oblasti kognitivních funkcí byly 

výsledky patrné na testu. V reálném pozorování si změn šlo všímat minimálně. Jako vedlejší 

úspěch lze také považovat výsledek Barhtel Indexu (hodnocení ADL – všedních denních 

činností), kde probandi experimentální skupiny dosahovali taktéž pozitivnějších výsledků. 

Zde jsme si změny všímali i při pozorování. Před zahájením intervence např. proband nebyl 

schopen chůze do schodů. Po ukončení však chůzi sice s pomocí, ale zvládl. Tedy viditelný 

pokrok (Vostrý, 2016). 

 

Závěr 

V dnešní době se zatím nesetkáme s volně dostupným komerčním produktem, který by 

naplnil samotnou podstatu rehabilitace kognitivních funkcí (Vostrý, 2016). Z počátku 

probandi reagovali spíše pasivně ke zvolení intervenci, avšak v pozdějším průběhu si však 

zvykli a metoda pro ně nebyla již tak cizí. Rychle si osvojili práci s pohybovým senzorem a 

nadále pro ně nebylo složité a stresující se aktivit účastnit. Spolupráce byla u lehkého typu 

bezproblémová. Motivace byla potřebná spíše z počátku, dále pak minimálně. Dnešní svět je 

plně otevřen moderním technologiím, proto se zde nabízí otázka, zda i v této oblasti není 

vhodné vytvářet produkty, které pomohou seniorům, osobám s demencí a všem ostatním 

potřebným ke zkvalitnění jejich života (Vostrý a Dončevová, 2016). Je důležité chápat, že i 

závažné onemocnění jako je Alzheimerova choroba i se spojením deprese není překážkou 

aktivně se těmto klientům věnovat. Jde především o trpělivost, kterou musí pečující 

disponovat.  
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