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1. Stárnutí
Studijní
modul
Stárnutí –
součást
života

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence
Znalosti
Student zná:
• psychologické, fyzické a sociální stárnutí
• stárnutí v rozličných evropských zemích, ekonomická
situace, společenský status seniorů, životní změny, zdraví,
podmínky bydlení, služby pro seniory

Dovednosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• vyučovací hodiny – např. Technika
semaforu (červené, žluté a zelené
světlo)
• vyučovací hodina o
psychologickém, fyzickém a
sociálním stárnutí v teorii
• diskuze o stárnutí (You Tube)
• sledování rozhovorů k Lucky You ,
porovnat rozdíly a/nebo podobnost
seniorů v různých zemích
• využití Lucky You dotazníku k
rozhovorům se seniory

Student dokáže:
• komunikovat se seniory
• setkávat se se seniory z/v různých evropských zemí/ch

• projekty – rozhovory se seniory –
zjišťování a propojení osobní historie
seniorů v kontextu historie jejich
země

• pomoci nebo poskytnout doporučení seniorům, jak najít
informace týkající se zdravotní a sociální péče v jejich zemi
(popřípadě turistovi, který byl hospitalizován)
• pracovat se seniory v různých evropských zemích
Kompetence
Student:
• pracuje nezávisle a zodpovědně se seniory v Evropě
Náklady
spojené se
stárnutím

Znalosti
• vyučovací hodiny
Student zná:
• evropské země (Belgie, Finsko, Česká republika, Litva.
Island a Španělsko) jejich sociálně ekonomickou situaci
• evropské země (Belgie, Finsko, Česká republika, Litva.
Island a Španělsko) národní postoje k seniorům a k procesu
stárnutí
• náklady na péči o seniory v těchto evropských zemích
(Belgie, Finsko, Česká republika, Litva, Island a Španělsko)
• zákony a předpisy týkající se péče o seniory v Evropě a
rozdíly mezi nimi Belgie, Finsko, Česká republika, Litva,
Island a Španělsko)

• diskuze o rozdílech a shodách,
proč je to zajímavé, proč je to dobré
vědět
• skupinová práce, snaha nalézt
tento druh informací
•hraní rolí: máte pacientovi nebo
pacientce z jiné země sdělit
informaci– jak mu ji sdělíte
• kontaktovat místní sociální zařízení
za účelem shromažďování informací

kde hledat zákony a předpisy v každé z těchto zemí
• práva jednotlivce pokud onemocní (právo na informace,
právo odmítnout léčbu, právo na výběr lékaře, atd.)
• různorodost podmínek ve kterých senioři žijí, jak
respektovat jejich individualitu. Je snažší pečovat o člověka,
pokud víme něco o jeho každodenním životě.
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Dovednosti
Student dokáže:
• vyhledat informace
• vyjádřit své názory ohledně systému zdravotnictví v rámci
Evropy
• pomoci nebo poradit seniorům, jak hledat informace týkající
se nákladů na sociální a zdravotní péči v jejich zemi (nebo
turistovi, který byl hospitalizován)
• vysvětlit zákony a sledovat změny v zákonech. Dokáže
pacientům poskytnout aktuální a pravdivé informace týkající
se těchto zákonů
• doporučit seniorům vhodnou osobu, službu, pokud
potřebují zodpovědět více otázek na příslušné téma.
Kompetence
Student:
• je schopen se setkávat s pacienty z různých zemí
• dokáže pomoci nebo poradit pacientovi hledat informace o
nákladech na sociální a zdravotní péči v jeho zemi (nebo
turistovi který byl hospitalizován)
• pracuje nezávisle a zodpovědně se seniory v rámci Evropy
Hodnocení
• teoretická zkouška nebo seminární práce
• projekt se seniory
• případová studie: konkrétní situace: jmenujte zákony a předpisy, které se dají uplatnit v daném případě
• praxe v domácí péči, sociální službě či dobrovolnické službě pro seniory.

3
www.luckyyou.eu

2. CGA – Komplexní geriatrické hodnocení
Studijní modul
CGA
Komplexní
geriatrické
hodnocení

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetemce

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• lekce o CGA, využití CGA v praxi

Znalosti

• případová studie s využitím CGA

Student zná:
• teoreticky co CGA znamená
Dovednosti
Student dokáže:
• využít CGA jakožto metodu ke zjišťování
křehkosti u seniorů
• využívat CGA jakožto metodu, která může
seniorům pomoci co nejdéle žít zdravě a
aktivně v jejich domácím prosředí
Kompetence
Student:
• pracuje nezávisle a zodpovědně s využitím
CGA
Hodnocení

• teoretická zkouška
• případová studie s využitím CGA
• praxe v domově seniorů, dobrovolnické službě pro seniory.
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1. Funkčnost
1. Posílení funkčnosti u seniorů
Studijní modul
Podpora
funkčnosti u
seniorů

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence
Znalosti
Student zná:
• co si senioři myslí o funkčnosti
• význam zkušeností seniorů
• co je empatie, důležitost naslouchání seniorům, jak být
kreativní v přístupu k seniorům
• význam pozorování

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• školní kurzy zabývající se
stárnutím, funkčností a
prevencí pádu
• návštěvy domů seniorů
• návštěvy seniorů stále
žijících doma
• návštěvy rehabilitačních
center
• studijní případy

• prospěšnost standartizovaných hodnotících stupnic

• studium škál

Dovednosti
Student dokáže:
• chápat různorodost zkušeností a důležitost individuality života
• používat standartizované stupnice pro měření funkčnosti
• být empatický, umět naslouchat seniorům, mít kreativní přístup
k seniorům
• pozorovat verbální a neverbální reakce seniorů
• hovořit se seniory o funkčnosti
• informovat seniory o funkčnosti
• používat informace k péči na základě důkazů (sem spadá
vlastní klinická expertíza, hodnoty a preference pacienta,
nejlepší výzkumné důkazy
• být empatický při setkávání se seniory
• nabídnout vlastní poznatky k problematice funkčnosti během
intra/interdisciplinární konzultace
Kompetence
Student:
• pracuje nezávisle a zodpovědně se seniory v rámci Evropy
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2. Prevence je lepší než léčba
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti, kompetence

Prevence je
lepší než léčba

Znalosti
Student zná:
• student si je vědom toho, co si senioři myslí o fukčním stavu
• student chápe důležitost zkušeností seniorů
• student se učí o empatii, o důležitosti naslouchání seniorům,
jak k seniorům přistupovat kreativně
• student se učí o důležitosti pozorování
• student si je vědom prospěšnosti užívání ověřených škál

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• školní kurzy zabývající se
stárnutím, funkčním stavem a
prevencí pádů
• návštěva v domově seniorů
• návštěva seniorů, kteří stále
žijí ve svých domovech
• návštěva rehabilitačního
centra
• případové studie
• studium škál

Dovednosti
Student je schopen:
• rozumí pestrosti zkušeností a důležitosti individuality života
jednotlivce
• využívat ověřené škály k měření funkčního stavu
• empatie, naslouchat seniorům, přistupovat k seniorům
kreativně
• pozorovat verbální a neverbální reakce seniorů
• hovořit se seniory o funkčním stavu
• informovat seniory o funkčním stavu
• použít informace v péči na základě důkazů (toto zahrnuje
vlastní klinické znalosti, pacientovy hodnoty a priority, užití
nejlepších vědeckých poznatků)
• empatie ve vztahu k seniorům
• nabídnout vlastní poznatky na téma funkčního stavu během
intra/interdisciplinární konzultace
Kompetence
Student:
• pracuje nezávisle a zodpovědně

6
www.luckyyou.eu

3. Technologie v podpoře funkčnosti
Studijní
modul
Technologie
a její význam
pro podporu
funkčnosti

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• kurzy ve škole

Znalosti
Student zná:

• analýza manuálů/návodů týkajících se
technologických zařízení

• co znamená gerontechnologie

• návštěva institucí, akcí zaměřených na
technologie

• jaké nástroje jsou k dispozici

• návštěva institucí, které aktivně využívají
technologie

• kde lze získat užitečné pomůcky
• kde najít ceny těchto pomůcek

• naučit se využívat technologické
pomůcky během stáže

• jak číst návody k použití

• zdravotní vzdělávání zaměřené na
technologické pomůcky během stáže

Dovednosti
Student je schopen:
• analyzovat využívání technologií u seniorů
• sledovat vývoj gerontotechnologií
• být otevřený novým technologiím
• spolupracovat na testování nových technologií v
daném oboru
• formulovat potřeby pacienta s ohledem na možnosti
technologické podpory
• vyhodnotit technologická zařízení, která jsou
využívána pacientem
• poskytnout konstruktivní zpětné vazby
• používat dostupné pomůcky v různých situacích
Kompetence
Student:
• pracuje nezávisle a zodpovědně se seniory v rámci
Evropy
Hodnocení
• diskuze na téma funkčnost a technologie, za využití konkrétních případů
• úvahy po ukončení stáže, zaměřené na použité pomůcky
• předvedení konkrétních dovedností a schopností během stáže
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2. Výživa
1. Úvod
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Sociálně-rodinné
prostředí seniorů.
Vliv výživy na jejich
zdraví

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• teoretická výuka:
ve třídě

Student zná:
• sociální a rodinné prostředí seniorů v jejich zemi

v domovech pro seniory
v komunitních centrech

• historická a kulturní evoluce postavení seniorů v
jejich zemi

• prostřednictvím rozhovorů student
s jejich prarodiči a rodiči

• výhody pro seniory, pokud žijí co nejvíce
samostatně ve svých domovech

• simulace situací ve třídě, kde na
sebe studenti berou různé role
(prarodiče, dětí, pečovatele,
pracovníka v zácviku ...)

• různé stupně (ne)závislosti ve kterých se senioři
mohou ocitnout v jejich domácím prostředí.
• jakou podobu by měl mít jídelníček, aby jej senioři
akceptovali jako realistický
Dovednosti

• vytvoření informativních materiálů:
plakáty
• shromažďování informací na
internetu
• kurzy vaření

Student dokáže:
• shrnout na plakátu vývoj geriatrie v dané zemi
• na praktickém případě rozhodnout, o jaký stupeň
závislosti se jedná a kolik je třeba podpory
• provést studii v domově seniorů zaměřenou na
reálné možnosti seniorů, žít samostatné ve svých
domovech
• vést rozhovory se seniory z komunitních a
společenských center. Vyhodnotit výhody, které oni
sami vnímají, pokud bydlí samostatně ve svém
domácím prostředí.
• získat informace o stravovacích návycích svých
prarodičů a s jejich souhlasem je vyhodnotit,
navrhnout případné změny pro zlepšení.
Kompetence
Student:
• začlení poznatky z kurzu gerontosociologie do
mezipředmětových vztahů.
• nezávisle shromažďuje informace týkající se
výživy seniorů v jejich domovech a v domovech pro
seniory.
• je schopen rozpoznat riziko hrozící podvýživy
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vlivem nevhodných stravovacích návyků u seniorů,
které hodnotil
• dokáže popsat sociální, rodinnou a stravovací
situaci seniora, kterého hodnotil

Hodnocení
• Teoretické zkoušky:
Jaká jsou rizika podvýživy u seniorů?
Můžete popsat, jaké problémy ve výživě mohou nastat u seniora, který je sociálně izolovaný?

2. Podvýživa jakožto příznak geriatrické závislosti na druhých
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a
kompetence

Podvýživa jakožto příznak
geriatrické závislosti na
druhých.

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• teoretická výuka ve škole.
• vyhledávání vědeckých poznatků
na Medline, PubMed atd.

Student zná:
• různé indikátory rizik geriatrické závislosti
• důležitost podvýživy jakožto rizikového
faktoru pro závislost seniorů na druhých
• přímá souvislost mezi rizikovými faktory
(sociální situace, funkčnost, deprese a
kognitivní poruchy) a nutričním chátráním
Dovednosti

• rozhovory se seniory, kteří žijí ve
vlastních domovech, posouzení
jejich výživy ve vztahu k dalším
ukazatelům rizika geriatrické
závislosti na druhých
• výpovědi prarodičů studentů
související s možným výskytem
podvýživy a její provázanost s
dalšími rizikovými faktory

Student dokáže:
• vyhledávat vědecké poznatky související s
interakcemi mezi různými indikátory rizika
geriatrické závislosti
• používat škály
• aplikovat poznatky získané z rozhovorů se
seniory s možnými nutričními poruchami a
jejich propojení s dalšími příznaky rizika
geriatrické závislosti
Kompetence
Student:
• využívá znalostí, které propojují různé
rizikové faktory geriatrické závislosti a jejich
vliv na výživu seniorů. Studenti získávají
informace z odborné vědecké literatury
zaměřené na podvýživu a vliv rizikových
faktorů podle CGA.
• provádí rozhovory se seniory, aby zjistil
jakým způsobem stav jako deprese,
demence, samota či funkční úpadek, mohou

9
www.luckyyou.eu

ovlivnit nutriční status seniora.
• využívá různé typy stupnic geriatrického
hodnocení. Dokáže porovnat získané
výsledky s MNA, vyhodnotí nutriční stav
seniorů.

Hodnocení
• Teoretické zkoušky:
Určete po důkladné bibliografické analýze rizikové faktory geriatrické závislosti.
Můžete citovat rizikové faktory, které senior uvedl v rozhovoru?

3. Senioři žijící doma. Prostředí ve kterém se stravují
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Senioři žijící
doma. Prostředí
ve kterém se
stravují

Znalosti
Student zná:
• nutriční přínosy a rizika stravování v domácím prostředí ve
vztahu k funkčnosti
• co obecně znamená zdravá výživa v gastronomickém
kontextu
• jak docílit vyvážené stravy a být zdravý
• ceny potravin a jejich dopad na seniory
• technické pomůcky určené k usnadnění stravování
postižených seniorů
Dovednosti

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• odhad cen potravin
v supermarketu
• propojení kupní síly a
vyvážené stravy seniora,
který žije ve svém domácím
prostředí
• organizování informativních
dnů, zaměřených na
stravování seniorů v jejich
domovech.
• ve třídě, pomocí analýzy
teoretických předpokladů se
skupinou studentů
• osvojení si dovedností, jak
využívat technické pomůcky
při přípravě a příjmu stravy

Student dokáže:
• vyhodnotit, zda a v jaké míře je jídelníček seniory
akceptován.
• analyzovat cenu jídelníčku
• vytvořit snadné recepty a seznámit s nimi seniory
• najít vztah mezi kulinářskými dovednostmi, plánováním
jídelníčku a samostatností seniora
• ovládat technické pomůcky potřebné pro daný typ jídelníčku
Kompetence
Student:
• začleňuje do svého gastronomického plánování koncepty
zaměřené na geriatrii
• spojí si ekonomické aspekty a jejich vliv na stravu seniorů
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• zná do hloubky použití i prospěšnost technických pomůcek
(příbor, sklenice, talíře…)

Hodnocení
• Praktická zkouška, např.: Umíte spočítat hodnotu jídelníčku a dát ji do souvislosti s kupní silou seniora?
• Pozorování: Po rozhovoru se dvěma postaršími muži, z nichž jeden žije ve svém domově a druhý v domově pro
seniory, uveďte výhody a nevýhody jejich stravování?
• Praktická zkouška např. : Studentovi je předložen typický jídelníček seniora. Student by měl být schopen rozeznat
kritéria pokrmu: zda je zdravý, chutný a snadný na přípravu.
• Praktická zkouška. Pozorování. Připravte zadané menu (např. s masem, polévka, šťáva, ryba, atd.), předveďte
svoje znalosti a dovednosti v použití kuchyňských pomůcek.

4. Fyziologické změny u seniorů, vliv výživy
Studijní modul

Obsah: Znalosti, dovednosti a kompetence

Fyziologické
změny u
seniorů, vliv
výživy

Znalosti
Student zná:
• fyzické, psychologické a sociální změny, které nastávají u
seniorů
• vědecká vysvětlení, proč tyto změny nastávají
• fyzické, psychologické a sociální změny ve vztahu k jídlu a
jaký nutriční a zdravotní dopad mohou mít
Dovednosti
Student je schopen:
• shrnout fyziologické změny, které postihují seniory s
důrazem na změny ovlivňující jejich výživu

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• teoretická výuka ve třídě
během kurzu
• v domácím prostředí seniorů
během praktické výuky
• v domovech seniorů, kde
studenti pracují pod dohledem
učitele
• prostřednictvím simulací ve
třídě, s účastí seniorů
• provedení studijního
průzkumu zaměřeného na
fyziologické změny, které mají
vliv na výživu (např. : výzkum
orientovaný na příjem potravy
seniorů, kteří jsou postiženi
ztrátou chrupu)

• provést rozhovor se seniorem a identifikovat změny, které
nastaly s důrazem na aspekty týkající se výživy
• shromažďovat informace z pečovatelských zařízení o
nejfrekventovanějších změnách u seniorů, kteří jsou závislí na
pomoci. Zejména o změnách týkajících se výživy.
• demonstrovat komunikativní dovednosti, udělat rozhovor se
seniorem a shromáždit informace týkající se fyziologických
změn u seniorů, rovněž poskytnout včasnou podporu podle
svých možností
Kompetence
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Student:
• rozumí a dokáže rozeznat fyziologické změny, které
nastávají ve stáří
• dokáže je rozpoznat a začlenit poznatky o nich do výkonu
své profese
• je si vědom různorodosti sociální a rodinné situace seniorů
Hodnocení
• Teoretické zkoušky na téma fyziologických změn u seniorů.
• Ústní prezentace týkající se identifikace fyziologických změn, které nastaly u konkrétních seniorů.
• Vyhodnocení školou zadaných úkolů: plakáty, záznamy, rozhovory, videa...
• Řešení praktických úkolů zadaných učitelem.

5. Nutriční nároky seniorů
Studijní
modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Nutriční
nároky
seniorů

Znalosti
Student zná:
• důležitost dostatečného příjmu energie ve stravě seniorů a dopad
na fyziologické, patologické, psychologické a sociální změny, které u
nich nastávají
• význam makronutrientů (proteiny, lipidy a karbohydráty) ve výživě
seniorů dle jejich fyzických a psychosociálních omezení
• význam mikronutrientů (vitamíny a minerály) ve výživě seniorů dle
jejich fyzických a psychosociálních omezení
• důležitost dostatečné hydratace u seniorů
• důležitost příjmu stravy bohaté na vlákninu u seniorů
• složení stravy a důležitost pokrytí nutričních potřeb seniorů

Jak, kdy a kde
(pracoviště stáží)
• prostřednictvím
teoretické výuky ve třídě
• vyhledávání informací a
odborných vědeckých
zdrojů z internetu
• realizace projektu
týkajícího se nutričního
složení jídla
• přednáška nutričních
odborníků na téma
problematiky nutričních
nároků u seniorů
• hodnocení zdravotních/
nutričních záznamů s
cílem nalézt informace
týkající se možných
nedostatků ve výživě
seniora

Dovednosti
Student dokáže:
• spojit si teoreticky nedostatek živin ve stravě seniora s tím
způsobenou podvýživou
• vytvořit nutriční záznam seniora a rozpoznat případné nedostatky ve
výživě
• vytvořit seznam potravin bohatých na určitou živinu
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• porovnat živiny a
• používat tabulky nutričních hodnot potravin k analýze přijímané
stravy
Kompetence
Student:
• je schopen rozpoznat příznaky podvýživy
• má přehled o zdrojích informací týkajících se nedostatku živin ve
stravě seniora
• je schopen rozpoznat, kde jsou nedostatky ve výživě seniora
Hodnocení
• Teoretická zkouška zaměřená na vyučovaný předmět.
• Ústní prezentace získaných vědomostí.

6. Nutriční hodnocení seniorů
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Nutriční
hodnocení
seniorů

Znalosti
Student zná:
• důležitost pravidelných nutričních hodnocení seniorů s cílem
rozpoznat a předcházet výkyvům ve výživě

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• diskuze ve třídě o kvalitě
stravování seniorů
• teoretické vyučovací hodiny
v rámci výuky ošetřovatelství

• známky podvýživy u seniorů

• praktická cvičení v
antropometrii student mezi
sebou

• nástroje pro předcházení a diagnostiku podvýživy seniorů

• vzájemné hodnocení příjmu
potravy studentů

• kritéria podvýživy seniorů

• posouzení příjmu potravy u
seniora

Dovednosti

• nutriční vyhodnocení
výsledků krevních testů

Student dokáže:
• používat nástroje pro odhalení podvýživy u seniorů:
stravovací záznamy, antropometrické hodnocení (váha,
výška, průměr lýtka, atd.), nutriční screening (Mini Nutritional
Assessment, MUST, atd.)
• navázat empatickou komunikaci při rozhovorech se seniory
• posoudit nutriční stav seniora
Kompetence
Student:
• je vybaven dostatečnými znalostmi tak, aby dokázal
rozpoznat podvýživu u seniorů
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• získá technické dovednosti k provádění správných
nutričních hodnocení
• ovládá komunikační dovednosti, které mu umožní
shromažďovat nutriční informace

Hodnocení
• Teoretické zkoušky, při nichž student předvede své znalosti týkající se hodnocení nutričního stavu seniorů.
• Pozorování: Student dokáže na základě poskytnutých podkladů identifikovat problém a prokáže schopnost jej
řešit
• Pozorování: studenti prokáže schopnost řešit nutriční problém seniora.

7. Plánování a příprava stravy pro seniory. Kulinářské zdroje
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Plánování a
příprava stravy
pro seniory.
Kulinářské
zdroje

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• rozhovory na téma stravovací
návyky seniorů

Student zná:
• sociálně-kulturní aspekty výživy seniorů: zvyky,
tradice, příchutě a chutě ...
• hlavní stravovací chyby ve výživě seniorů:
konzumace sladkostí, slaných jídel, nadměrná
konzumace alkoholu, atd.
• nejčastější onemocnění, která mají vliv na výživu
senior: diabetes mellitus, hypertenze, nadváha, atd.
• nutriční kritéria pro přípravu vyvážené stravy pro
seniory
• studenti znají možné lékové interakce s jídlem
• mezinárodně uznávaná nutriční doporučení,
zahrnutá do potravinové pyramidy, RDA
(Requirement Dietary Allowances= Doporučený
příjem živin)
• jak využít základní kuchařské dovednosti potřebné
pro adaptaci nutričních kritérií do jídelníčku seniorů
Dovednosti
Student dokáže:
• rozpoznat chuťové preference, zvyky a chuť k jídlu u
seniorů

• teoretická příprava ve třídě
• znalost složení potravin pro
sestavování jídelníčku ve třídě,
v bydlišti seniorů, domovech seniorů
• praktická cvičení přípravy jídelníčku
s ohledem na doporučený příjem
kalorií podle mezinárodních
doporučení (Potravinová pyramida)
• vytváření nutričně vyvážených
jídelníčků (receptů) ve škole, doma,
v domovech pro seniory
• nácvik nutričního pohovoru se
seniory v učebně, v domově pro
seniory
• provedení antropometrického
hodnocení ve škole, domácím
prostředí, geriatrických zařízeních atd.
(váha, výška, obvody částí těla)
• příprava nutričně vyvážených jídel
pro seniory ve škole, doma,
v domovech seniorů

• kvalitativně a kvantitativně zhodnotit stravu seniora
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a vyvodit z hodnocení závěry.
• umět využívat různé typy systémů pro vypracování
nutričně vyvážených jídelníčků (nutriční software,
průvodce potravinami)
• využívat přehled složení potravin ke zjištění příjmu
živin a navrhnout recepty pro denní, týdenní nebo
měsíční jídelníčky
• připravit jídelníček založený na tabulkách příjmu
kalorií
• předvést vaření zdravých, chutných, cenově
dostupných a jednoduchých pokrmů pro seniory
Student:
• chápe stravu seniorů, jakožto nedílnou součást
podpory zdraví seniorů a prevenci závislosti
• dokáže dát doporučení na zdravá jídla
• má přístup k základním kulinářským zdrojům,
dokáže naplánovat stravování seniora
Hodnocení
• Teoretické zkoušky týkající se výpočtů energetických potřeb a jejich aplikace v jídelníčku senior.
• Praktické zkoušky, např.: předveďte schopnost pracovat s přehledem složení potravin při analýze a tvorbě
jídelníčku.
• Řešení cvičení týkajících se analýzy příjímané stravy.
• Praktické zkoušky: student umí připravit zdravé, chutné a levné pokrmy na základě snadných receptů.
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3. Sociální situace
1. Prevence sociální izolace
Studijní
modul
Prevence
sociální
izolace

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• výcvik v reálných situacích

Student zná:

• projekt

• dostupné možnosti a zdroje

• týmové učení

• důležitost dobré sociální situace
• jak nalézt informace o možnostech v různých
evropských zemích (např. Belgie, Finsko, Česká
republika, Litva, Island a Španělsko)

Dovednosti

• problémové vyučování
• studium materiálů
• vyučovací hodiny
• návštěvy /navštěvníci)

Student dokáže:

• studijní network

• observovat situaci seniorů

• blogy, studijní záznamy

• spolupracovat se seniorem a jeho blízkými

• praktická cvičení / stáže

• vyhledávat potřebné informace

• simulace

• používat získaná data

• skupinové práce
• případy

Kompetence
Student:

• hry

• využívá vhodné stupnice ke zhodnocení, udržení a
zlepšení sociální situace seniorů

• práce s vrstevníky

• zjišťuje a rozhoduje, co lze udělat
• vysvětlí klientovi dostupné možnosti
• informuje seniory o možnostech, dostupných v
jejich zemi, městě, organizacích

• v různorodém studijním prostředí:







pracovní prostředí
projektové učení v různých
prostředích a v místech praxe
vysoká popř. vyšší odborná škola
internetový networking
sociální média
návštěvy v domovech

Hodnocení
testy
zkoušky
simulace
seminární práce
hodnocení skupinové práce
sebehodnocení
prokázání způsobilosti na praxi nebo ve škole
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Demonstrace dovedností
Ve škole
Během studijního procesu a při teoretické a praktické výuce – simulace, případová analýza, týmová práce atd. –
znalosti o prevenci sociální izolace rozšiřují vědomosti studenta, proto ona/on jsou schopni využít těchto informací
v dalších studijních modulech.
Při stáži
Během stáže v různých typech prostředí (pečovatelské domy, nemocnice, domy seniorů, v domácím prostředí atd.).
Na pracovišti, při návštěvě, projektech atd
• ordinace lékaře, zdravotní střediska
• nemocnice, různé typy oddělení
• pečovatelské domovy
• domovy pro seniory
• domovy se sociální a rehabilitační péčí
• domácí prostředí
• observace terapeutů při práci
Někde jinde:
• při rozhovorech
• observace v různých situacích

2. Technologie pro zlepšení a udržení sociální kvality života
seniorů
Studijní
modul
Technologe
pro zlepšení
a udržení
sociální
kvality
života
seniorů

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Znalosti
Student zná:
• co gerontotechnologie znamená, jaké nabízí
možnosti, její dostupnost, kde a jak je lze získat
• zda jsou tyto pomůcky k zapůjčení, ke koupi, kde najít
ceny
• jak zjistit, jak tyto pomůcky, vybavení fungují

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• přednášky: co znamená
gerontotechnologie, komu / jak / k čemu
slouží, ceny
• prezentace na rozmanitá témata
(například: velké telefony, iPady, počítače,
bezpečnostní pomůcky, obrazovky atd.)
• případová studie týkající se seniorů
žijících doma: např. jak by mohlo vypadat
ideální prostředí pro seniory (uvnitř/venku
domu)

Dovednosti
Student dokáže:
• observovat situaci a zjistit jaké technologie senioři
potřebují
• komunikovat a spolupracovat se seniory
• poskytovat informace o gerontotechnologii
• používat technologická zařízení
• pomoci seniorům pracovat s gerontotechnologickými

• lekce o komunikaci, jak informovat
pacienta, jaké gerontotechnologické
pomůcky se využívají, jsou k vidění, jsou
známy, naučit se vyhodnocovat z různých
hledisek
• výuka odborníkem na dané téma
• návštěva institucí: rehabilitačních center,
výstav atd.
• multioborová týmová spolupráce
(terapeuti, zdravotní sestry, studenti,
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zařízeními

pacienti)

• vyhledávat technologické novinky v dalších
evropských zemích

• zpětná vazba z praxe

Kompetence

• student sám sleduje různé materiály a
vývoj gerontotechnologií

Student:
• návštěva výrobců gerontotechnologií
• analyzuje využívání gerontotechnologií u seniorů
• sleduje vývoj v oblasti gerontotechnologií, vyhledává a
provádí výzkum na toto téma

• student vysvětlí seniorům, jak pracovat s
počítačem
• problémové vyučování

• využívá dostupné gerontotechnologické pomůcky v
rozličných situacích

• studium materiálů

• dává doporučení na dostupné gerontotechnologické
pomůcky pro seniory

• odborníci z praxe, zástupci odboru pro
danou problematiku

• posuzuje potřebu těchto pomůcek a jejich využívání
seniory

• studijní network

• poskytuje zpětnou vazbu ohledně užívání
gerontotechnologie

• nařízení, směrnice týkající se různých
typů pracovišt
• simulace

• pracuje samostatně
• týmová práce a výzkum
• práce v laboratoři – praxe
• v různých studijních prostředích:
-

-

pracoviště
projektové vyučování v různých
prostředích a na místech praxe
domovy (např. učitel a student
navštíví domov seniorů a
provedou observaci, podají
návrhy, jak pomoci seniorům
pracovat s technologiemi)
praxe v institucích a
pečovatelských zařízeních, kde je
gerontotechnologie využívána

Hodnocení
testy
zkoušky
simulace
seminární práce
hodnocení týmové práce
sebehodnocení
prokázání způsobilosti na praxi nebo ve škole
Ukázka dovedností
Ve škole
Během studijního procesu během teoretické i praktické výuky – simulace, případové studie, týmová práce atd. –
znalost gerontotechnologie pomáhá studentovi rozšířit si vědomosti, tak, že ona/on je mohou aplikovat v různých
typech studijních modulů
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Během stáže
Během stáží na různých místech (pečovatelské domy, nemocnice, domovy pro seniory, domácí prostředí atd.).
Při návštěvě na pracovišti / při projektu
- ordinace
- nemocnice, různé typy oddělení
- pečovatelské domy
- domovy pro seniory
- zařízení sociální, rehabilitační péče
- zařízení denní pěče
- návštěvy lidí doma
- rozhovory

3. Hlas seniora – kdy tě potřebuji, abych se necítil(a) osamělý(á)
Studijní
modul
Hlas seniora,
kdy tě
potřebuji,
abych se
necítil(a)
osamělý(á)

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence
Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• ve škole během teoretické výuky

Student zná:
• ve škole během praktické výuky
• různé typy hodnotících stupnic

žijícími v různých sociálních podmínkách

• praktický výcvik v nemocnici,
pečovatelském domově, domácí péči,
denních pečovatelských centrech, denních
asistenčních centrech apod.

• jak aktivně naslouchat seniorům

• případové studie

• jak vytvořit příznivou atmosféru pro rozhovor se
seniorem

• týmová spolupráce: ve škole nebo na
pracovišti

• jak se vypořádat s předsudky vůči seniorům

• projekty

• jak komunikovat a spolupracovat se seniory

Dovednosti

• simulace

Student dokáže:
• používat hodnotící stupnice
• procvičovat a dále rozvíjet komunikační styly, které
zná teoreticky
• vytvořit příjemnou atmosféru ke konverzaci a
trpělivě naslouchat seniorům
• osvojit si otevřený postoj k seniorům (respekt,
tolerance nezávislosti, individuality)

• odborníci: sociální pracovníci
• dobrovolnictví
• kurzy věnované sociální situaci
• samostudium (např. o hodnoceních)
• využití internetu, sociálních médií, atd.

Kompetence
Student:
• je zodpovědný za získání spolehlivých informací
pro hodnocení
• obecně dokáže přijmout zpětnou vazbu
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Hodnocení
Zkouška: ústní zkouška, písemná zkouška
Test dovedností ve škole, během praxe
Hodnotící škály
Sebehodnocení během praxe
Vzájemná zpětná vazba během praxe
Průběžné hodnocení
Ukázka dovedností
Ve škole: dokáží pracovat s internetem při hledání kvalitních hodnocení, předpisů o cenách atd., mohou se stát
profesionály v této oblasti.
Zároveň během teoretické a praktické výuky ve škole (hraní rolí), se student zdokonaluje ve svých komunikačních
dovednostech
Během stáže:
- nemocnice, pečovatelské domy, domácí péče, denní péče, denní asistenční služby
Při návštěvě pracoviště/projektech atd.:
- nemocnice, pečovatelské domy, domácí péče, denní péče, denní asistenční služby
Někde jinde:
- uskutečnění rozhovorů
- spolupráce s pracovníky zastupujícími terciální sektor (dobrovolnické, komunitní, charitativní organizace apod.)
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4. Deprese
1. Úvod – duševní poruchy seniorů
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a
kompetence

Duševní zdraví
seniorů

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• školní kurzy zabývající se duševním
zdravím a stárnutím.

Student zná:
• student ví co duševní zdraví znamená

• studijní stupnice (GDS, CGA,
Beckova stupnice, SIS, atd.)

• co ovlivňuje duševní zdraví v současné
době a společnosti

• návštěvy v domovech pro seniory

• rozdíly mezi generacemi a jejich vnímáním
světa

• návštěvy seniorů žijících doma
• případové studie

• specifika komunikace s duševně
nemocnými pacienty

• návštěva zdravotních zařízení
pečujících o duševní zdraví

• patologie specifické pro seniory (deprese
vs. demence vs. kognitivní problémy)

• návštěvy geriatrických ordinací

Dovednosti

• návštěvy neziskových organizací
zaměřených na duševní zdraví

Student dokáže:
• rozpoznat příznaky deprese, demence a
kognitivních problémů
• používat specifické komunikativní
dovednosti pro práci se seniory
• správně vést rozhovor
• používat a interpretovat škály
Kompetence
Student:
• má znalosti o tom, jaké duševní problěmy
mohou nastat u seniorů
• dokáže vyhodnotit jejich situaci s pomocí
relevantních stupnic
• rozpozná problémy a podle toho jedná
Hodnocení
• diskuze o konkrétních případech seniorů, se kterými se studenti setkali a vedli s nimi rozhovory
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2. Hlas seniorů
Studijní modul

Seznámení se
s hlasem
seniorů

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• vytvoření dotazníku za využití
database otázek

Student zná:
• změny u seniorů (fyzické, psychické, duchovní,
existenciální)
• potřeby seniorů
• patologie seniorů
• osobní historie a její dopad na seniora
• rozličné komunikativní dovednosti

• využití vhodných stupnic (GDS,
CGA, Beckova stupnice, SIS,
atd.)
• debaty se seniory, při kterých se
vzájemně setkávají, vytvářejí
diskuzní skupinky, kde diskutují o
tom, co je pro ně důležité,
formulují své požadavky. Tyto pak
předloží městským úřadům
• návštěvy domovů pro seniory

Dovednosti
• návštěva seniora, který žije
doma

Student dokáže:
• používat pro komunikaci se seniory specifické
komunikační dovednosti (jednoduchý jazyk, např.:
neužívat výrazy jako cévní mozková příhoda, ale
nahradit je výrazem mozková mrtvice, znaková řeč,
používat ruce a piktogramy atd.), dát dostatek k
času k pochopení, být trpělivý, atd.
• správně vést rozhovor
• použít a a interpretovat stupnici

• rozhovory se seniory
• stáže / praxe v domovech
seniorů nebo v rámci domácí
péče
• vyhodnocení situací a odhalení
problémů než nastanou a zvolení
vhodného přístupu (dotazníky,
stupnice, atd.)

Kompetence
Student:
• dokáže rozpoznat problémy a zvolit vhodný další
postup
• rozpozná, co senioři chtějí a potřebují
• využívá adekvátní stupnice
• jedná, pokud zaznamená riziko nebo problém
• je schopen začlenit získané znalosti do
každodenních reálných situací

• student uskuteční rozhovor se seniorem a analyzuje jeho výsledky
• s pomocí případových studií, studenti vyplní CGA, GDS atd. a interpretují výsledky
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3. Prevence
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Pohled z té
lepší stránky

Znalosti
Student zná:
• různé aspekty životního stylu, které mají zásadní
dopad na rozvoj deprese
• fáze rozvoje deprese
• rizikové faktory a různé projevy deprese
• různé typy stupnic (GDS, BDS, SIS atd.) pro
vyhodnocení symptomů deprese
• význam a vliv zdravého spánku na depresi
• význam a vliv zdravé výživy na depresi

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)
• výuka ve škole o různých
aspektech životních stylů,
funkčních mechanismech deprese,
rizikové faktory a symptomy
deprese, stupnicích dalších
možnostech každodenní prevence
• studium materiálů: e-studium
nebo e-learningové kurzy
• stáže v zařízeních domácí péče,
observace zdravých a
depresivních seniorů
• skupinový či individuální projekt
na téma deprese

• význam a vliv sportu a fyzické aktivity na depresi

• diskuze se seniory na téma
prevence deprese

• význam a vliv společenských aktivit a kontaktů na
depresi

• je pozván zkušený specialista a
odborník na deprese seniorů

• kde hledat možnosti každodenních preventivních
aktivit ve své zemi/region/městě

• vyzvat zdravé seniory k
procvičování různých dovedností
v reálném životě

• význam profesionálního vztahu při pomoci a
podpoře seniorů

Dovednosti
Student dokáže:
• informovat a edukovat o fázích rozvoje deprese
• informovat a edukovat o různých významných
aspektech životního stylu (spánek, zdravá výživa,
fyzické a sociální aktivity) souvisejících s depresemi

• pozvat další odborníky, aby se
podělili o své podněty k prevenci
deprese
• návštěva různých institucí (např.
centra seniorů, atd…), které se
zaměřují na každodenní aktivity se
seniory a získat tak informace o
dopadu těchto aktivit
• praxe v těchto zařízeních

• rozpoznat rizikové faktory a symptomy deprese,
poradit si s nimi, upozornit odpovědné osoby (např.
obvodního lékaře)

• praxe v aplikování rozličných
stupnic a jejich vhodnost pro
studované případy

• využívat stupnice k posouzení závažnosti deprese
• vytvořit si profesionální vztah, založený na empatii

• nacvičit vzájemně různé
komunikační dovednosti (hraní
rolí) než předstoupíte před seniory

• pomoci nacházet pozitivní faktory v životě seniora a
využít je k motivovaci

• návštěva seniora a procvičování
reálné komunikace

• pomoci seniorům nacházet a realizovat různé typy
každodenních a preventivních aktivit v jejich
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zemi/regionu/městě
Kompetence:
Student:
• má osvojené znalosti týkající se prevence deprese u
seniorů
• student dokáže použít různé dovednosti a tak
pomoci seniorům předejít depresi
Hodnocení
• zkouška z teorie a prevence deprese
• dlouhodobá observace zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• vyhodnocení prezentací o získaných znalostech
• observace komunikačních dovedností při stáži
• studentovo sebehodnocení vlastních znalostí a způsobilosti
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4. Péče o seniory trpící depresí
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Péče o seniory
trpící depresí

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• školní výuka zabývající se péčí o
seniory, patologie atd.

Student zná:
• návštěvy domovů pro seniory
• jaké odborníky a organizace kontaktovat, pokud
se vyskytne problém
• různé symptomy a diagnózy
Dovednosti
Student dokáže:
• zaznamenat symptomy deprese
• přiměřeně komunikovat se seniory
• rozhodnout se jak jednat, koho kontaktovat

• návštěvy seniorů žijících doma
• stáže / praxe v domácnostech
seniorů, pečovatelském zařízení
nebo zařízení s domácí péčí
• vytvoření dotazníku s využitím
database otázek
• studium a používání spolehlivých
stupnic (GDS, CGA, Beckova
stupnice, SIS, atd.)

• použít spolehlivé stupnice (GDS, CGA, Beckova
stupnice, SIS, atd.)
Kompetence
Student:
• jedná adekvátně, pokud zpozoruje možné
příznaky deprese u seniora
• dokáže posoudit situaci, rozpoznat problémy
než nastanou, zvolit vhodné řešení (dotazníky,
stupnice, atd., kontaktovat odborníky)
Hodnocení
• studenti udělají rozhovory se seniory a vyhodnotí jejich situaci
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5. Technologie
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Technologie,
pomoc pro naši
mysl

Znalosti
Student zná
• dostupné technologie (přístroje, aplikace,
webové stránky)
• kde najít informace o nových možnostech
Dovednosti
Student dokáže:
• používat spolehlivé technologie
• poučit seniory o tom, proč a jak technologie
používat
Kompetence
Student:
• dokáže na základě získaných znalostí
instruovat seniory o asistenčních technologiích

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• školní kurzy
• ergoterapeuti, kteří pracují s určitou
technikou, mohou studentům
představit a vysvětlit poslední
technologické novinky
• návštěvy akcí, výstav atd.,
zaměřených na nové užitečné
technologie pro seniory
• zorganizovat školní prezentace
asistenční technologie ve škole,
komunitním centru, veřejné knihovně
či domově pro seniory
• problémové vyučování zaměřené na
technologie s využitím případových
studií (např. případ staré ženy: jaké
technologické pomůcky lze využít ke
zlepšení jejího každodenního života a
v prevenci deprese)
• vytvořit zjednodušené návody k
nenáročným přístrojům pro seniory,
které obsahují všechny nezbytné
informace

Hodnocení
• případové studie: analyzuj případ a situaci, najdi problém a zvol vhodný typ technologie k vyřešení
problému
• skupinová diskuze o technologii s cílem zjistit, zda student sami rozumí tomu o čem hovoří
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5. Kognice
1. Normální stárnutí mozku
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Normální stárnutí
mozku

Znalosti
Student zná:
• základy kognitivní psychologie
• co znamená kognice
• základní kognitivní funkce
• důležitost detekce rizikových faktorů a zhoršování
kognice u lidí od středního věku
Dovednosti
Student dokáže:
• najít informace o kognitivních funkcích ve stáří
• popsat kognitivní funkce
• sledovat u pacientů pokles jejich kognitivních funkcí
Kompetence

Jak, kdy a kde (také i lokalita
stáže)
• přednášky o stárnutí mozku
• video zobrazující zhoršování
mozkových funkcí
• seznámení se v modulu se
stárnutím centrálního nervového
systému
• individuální vyhledávání
informací dostupných na
internetu
• případová studie o normálním
stárnutím kognitivních funkcí
mozku
• týmové učení
• vytvoření informativních
dokumentů: plakáty
• skupinová práce

Student dokáže:
• poskytovat správné informace a pomoci pacientům a
příbuzným nalézt správné informace o stárnutí mozku
Hodnocení
Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• teoretické zkoušky zaměřené na zhoršování kognice
• průběžné pozorování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové i samostatné práci
• observace komunikačních dovedností během stáže
• sebehodnocení znalostí a kompetencí studentů
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2. Neurokognitivní změny a stárnutí – popis kognitivních
procesů ve vztahu ke stárnutí mozku
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Neurokognitivní změny a
stárnutí – popis
kognitivních procesů ve
vztahu ke stárnutí mozku

Znalosti
Student zná:
• změny kognitivních funkcí u seniorů

2.1. Krystalická a fluidní
inteligence

• fáze zhoršování kognitivních funkcí

2.2. Rychlost zpracování
informací

• rizikové faktory a rozličné symptomy
zhoršování kognitivních funkcí

2.3. Pozornost

• jak rozlišovat mezi projevy normálního stárnutí
mozku a abnormálními neurodegenerativními
onemocněními

2.4. Paměť

2.7. Výkonná funkcionalita

• přednášky zaměřené na
neurokognitivní změny
související se stárnutím, např.
zapomnětlivost
• výuka odborníky na toto téma
• praxe
• videa znázorňující kognitivní
změny
• teoretická analýza
• prezentace na různá témata
• testy pozornosti
• práce se studijními materiály

2.5. Řeč a jazyk
2.6. Vizuálně prostorové
dovednosti / konstrukty

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)

Dovednosti
Student dokáže:
• najít informace o neurokognitivních změnách
při stárnutí

• případová analýza
• praktické úkoly zaměřené na
rychlost zpracování informací

• popsat kognitivní funkce a neurodegenerativní
onemocnění
• informovat a edukovat o fungování kognice a
zhoršování kognice
Kompetence
Student je schopen:
• analyzovat interindividuální odlišnosti
kognitivních funkcí
• rozeznat problém
• najít řešení k problému
Hodnocení
Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• teoretické zkoušky zaměřené na zhoršování kognice
• průběžné sledování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• observace komunikačních dovedností během stáže
• sebehodnocení znalostí a kompetencí studentů
• hodnocení prezentací
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3. Metody hodnocení kognitivních funkcí
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Metody hodnocení
kognitivních funkcí:

Znalosti

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)
• teoretické analýzy MMSE,
MoCA

Student zná:
• mezinárodně uznávané metody hodnocení
kognitivních funkcí
• různé metody (MMSE, CDT, neuropsychologické
testy atd.) k posouzení kognitivních funkcí
Dovednosti
Student dokáže:
• používat stupnice a umět objektivně vyhodnotit
zhoršení kognitivních funkcí

• studenti procvičují komunikaci
se seniory
• MMSE, MoCA a CDT
• studenti procvičují testování
kognice za využití různých
stupnic (MMSE, CDT,
neuropsychologické testy atd.),
s cílem posouzení kognitivních
funkcí

• analyzovat interindividuální odlišnosti kognitivních
funkcí
Kompetence
Student dokáže:
• analyzovat potřeby pacientů na kognitivní úrovni
• pracovat s kognitivními stupnicemi/testy a výsledky
Hodnocení
Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• teoretické zkoušky zaměřené na zhoršování kognitivních funkcí
• průběžné sledování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• observace komunikačních dovedností během stáže
• sebehodnocení znalostí a kompetencí studentů
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4. Prevence – Aktivity k udržení kognitivních funkcí u starších
dospělých
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Jak, kdy a kde (pracoviště
stáží)

Prevence
Aktivity k
udržení
kognitivních
funkcí u starších
dospělých

Znalosti
Student zná:

• vyučovací hodiny o různých
aspektech životního stylu,
možnostech denních
preventivních aktivit

4.1. Intelektuálně
stimulující aktivity

• důležitost a vliv kvalitního spánku na kognici

4.2. Fyzické
aktivity
4.3. Sociální
angažovanost

• různé aspekty životního stylu, které mají zásadní dopad na
zhoršování kognitivních funkcí

• teoretická analýza
• video

• důležitost a vliv výživy na kognici

• studium materiálů: estudium nebo e–learningové
kurzy

• důležitost a vliv sportu nebo fyzické activity na kognici

• případové analýzy
• prezentace na různá témata

• důležitost a vliv sociálních aktivit a kontaktů na kognici
• kde hledat rozličné možnosti denních preventivních aktivit ve
své zemi/regionu/městě
• význam profesionálního vztahu při pomoci a podpoře seniorů
s postižením kognitivních funkcí
Dovednosti
Student dokáže:
• informovat a edukovat o rozličných důležitých aspektech
životního stylu (spánek, výživa, fyzické a sociální aktivity)
spojených s kognicí

• praxe zaměřená na vliv
každodenních aktivit seniorů
na jejich kognitivní funkce
• studenti praktikují, jak
poskytnout seniorům s
poruchami kognitivních funkcí
jak instrukce jak tyto funkce
procvičovat
• vzájemné procvičování
různých komunikačních
dovedností (hraní rolí) než
předstoupí před seniory

• najít a pomoci se seniorům zorientovat v rozličných denních
preventivních aktivitách v jejich zemi/regionu/městě
• předvést komunikační dovednosti při rozhovoru se seniory a
shromažďovat informace o psychologických změnách
probíhajících u seniorů. Současně poskytnout včasnou
podporu dle možností.
Kompetence
Student:
• je schopen používat získané znalosti o prevenci zhoršování
kognice u seniorů
• je schopen aplikovat různé dovednosti a tím pomoci
seniorům s poruchou kognitivních funkcí žít co nejdéle v jejich
domácím prostředí.
Hodnocení
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Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• teoretické zkoušky týkající se zhoršování kognitivních funkcí
• průběžné sledování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• pozorování komunikačních dovedností během stáže
• sebehodnocení znalostí a kompetencí studenta
• hodnocení prezentací

5. Technologie
Studijní modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Technologie

Znalosti
Student zná:

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• vyučovací hodiny o různých
aspektech gerontotechnologie:
• audio technologie

• etické zásady práce s technologiemi a jak je
lze využívat pro:
• pozorování a vnímání/čití
• sluch
• zrak
• orientaci
• hmat
• kognitivní dovednosti
• pamět
• dlouhodobou
• krátkodobou
• pozornost
• výkonnou funkcionalitu
• vizuálně prostorové vnímání
• jazyk
Dovednosti
Student dokáže:
• komunikovat s pacienty o využití technologií
• pracovat se základními technologiemi
• naučit se pracovat se zvláštními
technologiemi
• poskytnout podporu pacientům a jejich
příbuzným
• poskytnout správné informace a možnostech
pomoci pacientům a jejich příbuzným, najít
užitečné informace o technologiích v různých
zemích

• vizuální technologie
• podpůrná kognitivní technologie
• úvod do etikckých zásad při využití
jednoduchých technologií, jejich
výhod
• učitel seznámí studenty se základy
práce s technologiemi
• hledání informací z vědeckých
zdrojů na internetu
• prezentace na různá témata
• videa prezentující kognitivní
technologii
• praktická výuka k procvičení a
poznání různých dostupných
technologií
• odborník předvede speciální
technologie
• učitel zadá krátký úkol, aby se
přesvědčil, zda studenti porozuměli
probranému učivu o technologiích.
• např. vytvořit stánek s vizuálními,
audio pomůckami, paměťovou
technologií, možnost vyzkoušet si
tablety nebo smartphones
• návštěva obchodu se zdravotními
pomůckami
• studenti zorganizují schůzku/
setkání pro seniory v blízkém okolí,
aby je seznámili s technologickými
možnostmi

Kompetence
Student:
• pracuje s technologiemi, když je třeba
• vyhledává informace
• dokáže získané informace vhodně využít
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• pracuje samostatně
• pracuje ve skupině, v rámci přípravy na
profesi sestry
• vytvoří a přednese prezentaci
• setká se s pacientem z jiné země
• radí nebo pomáhá pacientovi hledat
informace o cenách technologií v jiných zemích
• pracuje samostatně a zodpovědně se seniory
v rámci Evropy
Hodnocení
Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• Teoretické zkoušky zaměřené na zhoršování kognitivních funkcí
• Průběžné sledování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• Observace komunikačních dovedností během stáže, očekává se sebehodnocení komunikačních dovedností a
kompetencí studenta
• Hodnocení prezentací

6. Hlas seniorů
Studijní
modul

Obsah: znalosti, dovednosti a kompetence

Hlas seniorů

Znalosti
Student zná:
• základy přípravy a provádění rozhovoru
• možné kognitivní změny ve stáří
• výběr otázek pro hodnocení kognice
• základy komunikace
Dovednosti
Student dokáže:
• formulovat otázky a vytvořit sadu otázek

Jak, kdy a kde (pracoviště stáží)

• vyučovací hodiny o vedení
rozhovoru
• vyučovací hodiny o tvorbě
dotazníku zaměřeného na kognici
• vyučovací hodiny týkající se
různých situací během rozhovoru a
možných způsobů řešení problémů
• vytvoření dotazníku a vytvoření
sad otázek
• vzájemně procvičovat komunikační
dovednosti (hraní rolí) než dojde k
rozhovoru se samotnými seniory
• návštěva seniorů žijících doma
• rozhovory se seniory
• vytvoření souhrnu rozhovoru

• vybrat otázky a vypracovat dotazník
• využívat pozitivních komunikačních dovedností v
kontaktu se seniory
• vybudovat profesionální vztah, tak aby se seniory
probíhala empatická komunikace
• provést průzkum
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Kompetence
Student:
• zpracuje zjištění z průzkumu do souhrnné zprávy
• vyzdvihne možné problémy
• poskytne zpětnou vazbu a navrhne možná řešení
Hodnocení
Hodnocení znalostí a dovedností prostřednictvím:
• Teoretické zkoušky zaměřené na zhoršování kognitivních funkcí
• Průběžné sledování zájmu a pracovní motivace studentů při skupinové a samostatné práci
• Observace komunikačních dovedností během stáže, očekává se sebehodnocení komunikačních dovedností a
kompetencí studenta
• Hodnocení prezentací
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