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Seznam použitých zkratek 

 

CT   Computer Tomography (počítačová tomografie)  

č.   číslo 

DK  dolní končetina 

h  hodina 

Hz   Hertz 

HK  horní končetina 

LF UK  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

LSD  lysergamid 

mg   miligram  

MRI   Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonance) 

např.  například 

NZO NCO  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

obr.   obrázek 

p. o.   příspěvková organizace 

R (1 – 6) respondent (1 – 6) 

SPECT Single-Photon Emission Computed Tomography (jednofotonová emisní 

výpočetní tomografie) 

Tab. tabulka 

tzn.   to znamená 
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1 Úvod 

 

Parkinsonova nemoc se řadí mezi neurodegenerativní onemocnění. Jedná 

se o nevyléčitelnou chorobu, která v dnešní době spadá mezi jednu z nejčastějších 

nemocí nervové soustavy. Pacienti s Parkinsonovou chorobou vyžadují specifickou 

ošetřovatelskou péči. Je proto nutné dopřát pacientovi dostatek času k úkonům, které 

jsou spojené se soběstačností u běžných denních činností. Hybnost snižuje hypokineze, 

třes a rigidita. Nemoc nezasahuje pouze do života nemocných, ale také ošetřujících. 

Zvládání nemoci je náročné pro obě strany. Toto téma jsem si zvolila díky vlastní 

zkušenosti s ošetřováním příbuzného. I přestože je Parkinsonova nemoc na druhé příčce 

mezi neurologickými chorobami, je toto onemocnění poněkud neznámé. Cílem práce 

je zjistit, zda pacienti trpí stejnými potížemi pří zvládání denních činností.  

V teoretické části bakalářské práce se popisuje onemocnění jako takové, dále 

se nachází diagnostika a léčba onemocnění. Druhý oddíl teoretické části se zabývá 

ošetřovatelskou péčí o tyto pacienty, která se dále rozděluje na fyziologické, psychické 

a sociální potřeby.  

Praktická část bakalářské práce se zabývá výzkumem, který je zaměřen na zmíněnou 

soběstačnost pacienta. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda šetření, kde bylo 

osloveno a poté vyzpovídáno šest pacientů. Pro výzkumnou část práce byly zvoleny tři 

cíle. Ke každému cíli byla vytvořena jedna výzkumná otázka. První cílem bylo zjistit, 

která denní činnost činí pacientům s Parkinsonovou chorobou největší obtíže. Druhým 

cílem práce je zjistit, které kompenzační pomůcky pacienti s Parkinsonovou chorobou 

používají. A třetí cíl práce je zmapovat, zda snížená soběstačnost má vliv na úpravu 

domácího prostředí.  
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2 Teoretická část 

 

2.1  Parkinsonova choroba 

 

Parkinsonova nemoc neboli hypotonicko-rigidní syndrom (1), 

je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě degenerativního 

zániku neuronů v substantia nigra a dalších pigmentových jader mozkového kmene, při 

němž dochází k nedostatku dopaminu a jiných neuromediátorů v bazálních gangliích 

mozku (2). Neuromediátory slouží jako přenašeči signálu při plánování pohybu nebo při 

jeho koordinaci (3). První zmínky o Parkinsonově chorobě se objevily roku 1817, kdy 

nemoc poprvé popsal lékař sir James Parkinson a nemoc pojmenoval jako obrnu 

třaslavou. Vyjmenoval klinický obraz nemoci, od kterého se poté vycházeli další lékaři 

(4). Onemocnění začíná obvykle mezi 50.–60. rokem života. Uvádí se, že nemoc 

postihuje 1,5 x více muže než ženy. Faktory, které ovlivňují vznik onemocnění, nejsou 

zcela objasněny, hovoří se o dvou faktorech, které jsou spojené se vznikem 

onemocnění. První faktor, představující hlavní roli při vzniku onemocnění je genetický 

faktor. Familiární forma dědičnosti se dle (2) vyskytuje pouze v 10 až 15 % všech 

případů. Druhým faktorem je vliv prostředí (2). V prostředí byla zatím popsána pouze 

jedna látka, která má vliv na vznik Parkinsonovy choroby. Tou látkou je metyl-fenyl-

tetra-hydropyridin. Což je toxická látka, derivována z meperidinu (látka podobná LSD). 

Tato látka má podobné příznaky jako Parkinsonova nemoc a potlačuje dopaminergní 

systém (5). Látka se stopově objevuje v průmyslových zplodinách nebo pesticidech. 

Nejnovější výzkumy objevují další nové látky v prostředí, které mohou vyvolávat 

Parkinsonovu nemoc např. mangan (6). 

 

 

2.1.1  Klinický obraz u Parkinsonovy choroby 

 

Parkinsonova nemoc se rozvíjí pomalu. Od prvních příznaků až k plnému obrazu 

Parkinsonovy choroby uplyne několik měsíců až let. Klinický obraz nemoci se tedy 

skládá z motorických a nemotorických příznaků. Mezi první motorické příznaky, 

patří postižení jedné z končetin. Nemoc probíhá jednostranně, tzn. teprve, když 

je postižena jedna část těla, ať už pravá či levá, poté je postižena část opačná (7). 
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Průběh nemoci se může rozdělit do několika stádií. První stádium se nazývá 

presymptomatické období. V tomto stádiu dochází ke snižování dopaminergních 

neuronů, díky tomu klesá obsah dopaminu ve striatu. Dopamin ovšem neklesne 

pod kritickou hranici, kterou (2) uvádí jako 20 % normy. Zásluhou toho mozek stále 

normálně funguje a příznaky se nijak neprojevují. Ve druhé fázi tzv. fáze časných 

příznaků, dochází k poklesu dopaminu pod zmíněnou hranici. Objevují se první 

nespecifické příznaky, jako například nechutenství, deprese či poruchy čichu. Později 

dochází ke kloubním omezením, nejčastěji na horní končetině, dále ke změnám 

rukopisu, ztíženému psaní, hypokinezi, třesu, rigiditě. Tyto poslední tři zmíněné 

příznaky nazýváme Parkinsonskou triádou, které jsou hlavním ztížením nemoci. 

Posledním stádiem je stádium pozdních komplikací, kdy dochází k rozvoji demence, 

jsou přítomné těžké poruchy stoje či chůze (2). Dalším aspektem pro klinický obraz 

je věk pacienta. Rozsah příznaků je jiný u mladšího pacienta a jiná u staršího. Mladší 

pacienti (do 45 let) reagují lépe na podání levodopy, v menší míře se u nich rozvíjí 

demence a časně se rozvíjí porucha hybnosti. Oproti tomu u starších pacientů (nad 

65 let) je nedokonalá odpověď na levodopu, časně se rozvíjí porucha stoje a chůze. 

Hůře reagují na psychické a vegetativní poruchy (8). 

 

 

2.1.1.1 Motorické příznaky nemoci 

 

Hypokineze neboli pohybová chudost, je jedním ze základních příznaků 

Parkinsonovy nemoci (9). U pacienta dochází k opožďování pohybu, které vede 

až k úplnému snížení hybnosti (2). Rigidita neboli svalová ztuhlost je dalším 

ze základních příznaků. U pacientů se pozoruje zvýšený svalový odpor vůči pohybu, 

ať už při aktivním či pasivním pohybu. Ztuhlost se výrazně projevuje především 

na axiálním svalstvu a postihuje více flexory než extenzory, díky tomu dochází 

k flekčnímu držení těla (10). Třes je posledním příznakem z tzv. Parkinsonské triády. 

Třes nejčastěji pozorujeme v klidu, jsou-li svaly uvolněné. V pohybu opět mizí. 

Je patrný, např. když pacient sedí a ruce má opřené či před spaním, kdy je nemocný 

uvolněný. Častěji postihuje horní končetiny na dominantní straně těla (9). 

Všechny tři příznaky značně ovlivňuje prostředí, ve kterém se nemocný nachází 

a zájem společnosti o nemocného. Pacienti se proto raději vyhýbají společnosti a svůj 
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čas tráví převážně doma, v kruhu svých blízkých. I tyto jevy působí na psychiku 

postižené osoby (4).  Mezi další motorické příznaky nemoci patří posturální poruchy. 

Ty vychází hlavně z držení těla. Pacient je shrbený či ohnutý a pohybuje se malými 

a šouravými krůčky (viz Příloha A). Potíže s rovnováhou způsobují nemocnému 

problémy při otáčení ve stoje či vleže, při startu pohybu, a dále např. při vstávání 

či sedání. I proto dnes považujeme poruchu rovnováhy jako čtvrtý příznak 

Parkinsonovy choroby (11). 

  

 

2.1.1.2 Nemotorické příznaky nemoci u Parkinsonovy choroby 

 

Psychické změny doprovázejí nemoc už od samého začátku. Z počátku se mohou 

vyskytovat úzkostné stavy, které se pak mění na depresi. Základními příznaky deprese 

je dle (12), patologicky skleslá nálada, kdy dochází ke snížení aktivity, životního elánu 

a dochází ke ztrátě zájmů a radosti (12). Deprese u Parkinsonovy nemoci většinou 

předchází i motorickým příznakům, dále se pak vyskytuje v pozdním stádiu nemoci. 

Má ale poněkud jiný charakter, než u psychiatrických poruch. U pacienta se více 

projevuje smutek, ztráta motivace a především únava. Méně často se lze setkat 

s myšlenkami na sebevraždu (12). 

Další poruchou, která se řadí mezi psychické změny, je demence. Demence 

postihuje přibližně dvě třetiny pacientů. Je obvyklé, že má nenápadný začátek 

a postupem času dochází ke zhoršování. Dlouhodobá paměť bývá poměrně často 

zachována, postižena je ve většině případů, pouze paměť krátkodobá (11). Porušena 

je především pozornost, dále se u nemoci lze setkávat s psychiatrickými symptomy, 

jako jsou halucinace, bludy a velmi časté jsou změny nálad (13). 

Autonomní dysfunkce jsou další součástí nemotorických příznaků. Patří sem 

problémy gastrointestinálního a urogenitálního charakteru. Mezi gastrointestinální 

poruchy se řadí poruchy tvorby slin, dysfagie, se kterou se pojí nechutenství, u pacientů 

dochází k častému hubnutí (14). Dále mezi autonomní dysfunkce patří zácpa, a s tím 

spojené poruchy s defekací. Zácpa je vůbec největším problémem v oblasti 

gastrointestinální. Příčinu zácpy způsobuje zpomalená motilita tlustého střeva, která 

je ovlivněna poruchou peristaltiky. Do urogenitálních problémů se řadí potíže s mikcí. 
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Nejvíce si pacienti stěžují na nykturii. Přes den činí nemocným obtíže urgentní mikce, 

která může vést až k inkontinenci (15).  

 

 

2.1.2 Diagnostika u Parkinsonovy choroby 

 

Diagnostika Parkinsonovy nemoci není jednoduchá. Doposud neexistuje test, který 

by přímo dokázal potvrdit nemoc. Je proto důležité potvrzení symptomů, které 

s největší pravděpodobností prokazují Parkinsonovu nemoc. Musejí být přítomny 

alespoň dva klinické příznaky, a to hypokineze, svalová rigidita, klidový třes nebo 

posturální instabilita, kterou nezpůsobuje primární poškození zraku, a dále vegetativní 

poruchy či psychické změny (2).  

Pomocným, avšak důležitým vyšetřením je test dopaminergní odpovídavosti (11). 

Pacientovi se jednorázově podá lék levodopa (200 až 250 mg). Pokud dojde ke zlepšení 

stavu hybnosti pacienta, pak je výsledek pozitivní. Tento jev potvrzuje Parkinsonovu 

chorobu. Při negativním výsledku se postupně navyšuje dávka levodopy 

(až do 1000 mg) po dobu dvou měsíců a teprve při tomto negativním výsledku 

se choroba vylučuje (16). Při negativní odpovědi na levodopu se také využívá vyšetření 

SPECT. Výsledek může prokazovat úbytek presynaptických dopaminergních 

zakončení ve striatu, např. kdy tremor nemusí být způsoben parkinsonským 

syndromem, ale psychogenní poruchou. SPECT ovšem nedokáže odlišit Parkinsonovu 

nemoc a jiné neurodegenerativní poruchy, mezi které patří např. progresivní 

supranukleární obrna nebo multisystémová atrofie (11). 

Pacienti jsou dále odesíláni na sonografii krčních tepen, kde se vyšetřuje průchod 

krčních cév, aby bylo zajištěno správné zásobování mozku krví. Mezi další pomocná 

vyšetření pro určení choroby patří MRI, které se používá k vyloučení ostatních diagnóz, 

které se projevují parkinsonským syndromem, a které jsou na snímcích vidět (11). Tím 

nejdůležitějším nadále zůstává klinické pozorování a fyzikální vyšetření pacienta 

neurologem. Všechny tyto vyšetření spíše vyvracejí jiná onemocnění.  
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2.1.3  Léčba u Parkinsonovy choroby 

 

Parkinsonovu chorobu v současné době, nelze vyléčit, lze ovšem zmírnit příznaky. 

Je zapotřebí, aby pacient dodržoval léčebné postupy stanovené neurologem, které 

posléze vedou ke zlepšení hybnosti těla. Léčebné postupy u této nemoci mají 

farmakologickou část, rehabilitační část a část neurochirurgickou.  

Farmakoterapie je nejdůležitější součástí léčby. Levodopa je základním lékem 

pro léčbu Parkinsonovy nemoci. Levodopa je prekurzor dopaminu, tzn. že díky této 

látce, se v těle vytvoří dopamin. Látka působí zejména na hypokinezi a rigiditu. 

S délkou podávání levodopy se účinek zkracuje (17). K vedlejším účinkům levodopy 

patří změny krevního tlaku, srdeční arytmie, vomitus, nauzea. Dále může vyvolávat 

psychotické projevy. Kontraindikací pro podání levodopy je glaukom (18). Agonisté 

dopaminu jsou látky, které mají podobný účinek jako dopamin, protože přímo stimulují 

dopaminergní systém. Léky se také užívají v různých stádiích nemoci. Jejich hlavním 

účelem je oddálení komplikací, které způsobuje levodopa při pohybu (17). Vedlejší 

účinky těchto léků jsou nauzea, vomitus, otoky dolních končetin, snížení krevního tlaku 

při stání a nadměrná ospalost (19).  

Rehabilitace a režimová opatření jsou další důležitou složkou léčby Parkinsonovy 

choroby. Pacient by se neměl přestat hýbat, protože díky tomu si zachovává rozsah 

pohybu. To mu umožňuje, udržet se delší dobu soběstačný. Významné 

je např. trénování chůze, či vsávání ze židle (20).  Cvičení může pomoct s odbouráním 

stresu nebo se zlepšením nálady. Pro pacienty je vhodné navštěvovat fyzioterapeuty, 

kteří jim pomáhají ulevit od ztuhlosti a bolesti. Dále je důležitá dechová rehabilitace 

a logopedické cvičení, neboť rigidita i hypokineze postihuje také dýchací svalstvo 

a hlasivky. Ovšem pacient v těchto ohledech musí být sám od sebe aktivní (21). 

Rehabilitační cvičení se může rozdělit podle stádií nemoci. V časné fázi se dbá 

především na zlepšení celkové kondice. Pacient se edukuje o správnosti držení těla, 

zlepšuje se kardiovaskulární výkonnost, muskuloskeletální systém. Pravidelné cvičení 

v časné fázi nemoci může oddálit nástup příznaků, a to poruchy chůze, kloubní ztuhlost, 

pády aj. ve chvíli kdy se začínají objevovat poruchy stability a chůze se orientuje 

na specifické problémy pacientů. Upravuje se nevhodné držení těla, z něhož vychází 

většina obtíží. Nemocné může trápit bolest v oblasti krční a bederní. Tím se přetěžují 

určité svalové skupiny a naopak u jiných dochází k oslabení. Vychází to z flekčního 

postavení těla. Dále lze pozorovat horší manipulaci s předměty, především 
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je špatná jemná motorika. Tyto denní činnosti pomáhají trénovat ergoterapeuti. V této 

fázi se pacienti také snaží naučit určité strategii, která zaujímá roli při freezingu (náhlé 

přerušení pohybu) nebo festinaci (mimovolní urychlení tempa chůze). V pozdní fázi 

se usiluje o udržení pacientovy pohyblivosti, aby byl schopný být co nejvíce soběstačný 

(22). V rámci rehabilitace, si pacienti mohou vybrat z mnoha fyzikálních cvičení, které 

jim umožňují také lázeňské pobyty např.: termoterapie nebo vodoléčba (23). 

Do neurochirurgické léčby se zařazuje hluboká mozková stimulace. Využívá 

se většinou u mladších pacientů s velkými pohybovými potížemi, kteří netrpí 

psychickými ani kognitivními poruchami (24). Kritéria hluboké mozkové stimulace 

jsou velice přísné. Musí se jednat o Parkinsonovu chorobu, ne jen o parkinsonský 

syndrom, musí docházet k těžkým stavům hybnosti při stavu „off“, musí být vidět jasné 

zlepšení při podání levodopy, nesmí se u pacienta nevyskytovat pády či freezing 

v maximálním působení levodopy, nemocnému musí být méně než 70 let, nemoc musí 

trvat déle než 5 let. Elektroda se tedy zavádí do subthalamických jader. Po několika 

dnech proběhne druhá operace, při které se zavádí stimulátor pod klíční kost 

(viz Příloha B). Ten je spojen s elektrodami a vysílá signály (25). Hluboká mozková 

stimulace zmírňuje hypokinezi a rigiditu. Nemocným se zlepší stav hybnosti, kdy jsou 

stabilizováni po celý den, ale také v noci a tím se zkvalitní i spánek. V pooperační péči 

je nutné upravit léky, aby nedošlo k silné dopaminergní léčbě, které způsobují 

komplikace jako je zmatenost (26). 

 

 

2.2  Ošetřovatelská péče u pacienta s Parkinsonovou chorobou 

 

Ošetřovatelská péče u Parkinsonovy choroby vyžaduje velkou míru trpělivosti. 

Je důležité, aby měl ošetřovatelský personál a domácí pečovatelé, na tyto pacienty vždy 

dostatek času. Rigidita, hypokineze a třes ovlivňují celkovou hybnost nemocného. 

To se nejvíce odráží ve fyziologických potřebách a je nutné těmto lidem dopomoc 

v různých denních činnostech. Největší potíže činí start pohybu, kdy bazální ganglia 

neposílají dostatečné množství informací mozkové kůře pro zahájení pohybu. 

Pacientům dále způsobují největší obtíže jemné pohyby, jako například zavazování 

tkaniček či zapínání knoflíků. Dále se hypokineze projevuje při chůzi. Chůze 

je zpomalená a nemocnému dlouho trvá, než k zahájení chůze dojde (4). 
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U ošetřovatelské péče je nutné brát ohled na momentální účinek léku. Při nízké hladině 

dopaminu dochází k fluktacím pohybu, kdy se u nemocných se střídají stavy on a off.  

Ze stavu on, což představuje dobrou hybnost pacienta, se náhle nemocný dostane 

do stavu off, tzn. hypokineticky-rigidní stav. Stav on a off může ovlivňovat i užití léku 

s jídlem, následkem čehož se levodopa pomaleji rozpouští. Je tedy vhodnější užívat lék 

přibližně 45 minut před jídlem (20). 

 

 

2.2.1  Fyziologické potřeby u pacienta s Parkinsonovou chorobou 

 

Jedná se o základní potřeby člověka, které patří mezi primární potřeby organismu, 

bez kterých nelze přežít. Dostávají se do popředí, je-li narušená homeostáza organismu.  

U nemocného člověka tak mohou ovlivnit celkové chování a jednání. Až po uspokojení 

základních potřeb, lze uspokojovat další potřeby (27). Dle Maslowa se fyziologické 

potřeby dělí na potřebu pohybu, čistoty, výživy, vyprazdňování, spánku, kyslíku 

a sexuální potřeby (28).  

Péče o výživu je důležitou součástí péče o pacienty s Parkinsonovou chorobou. 

Nemocní se často potýkají s poruchou tvorby slin, dysfagii či nechutenstvím (29). 

Potíže s polykáním vznikají velmi často ve spojení s poruchou tvorby slin. Průběžné 

podávání tekutin během dne pomáhá snížit suchost v ústech. Tvorbu slin zlepšují 

i kyselé bonbóny během dne. Dále je vhodné omezit tekutiny, které suchost v ústech 

podporují. Mezi tyto tekutiny patří např. káva či cola. Nechutenství bývá často 

spojováno s depresí. Pacientům bychom měli podávat jídla, která jim chutnají a snažit 

se je udržet v dobré náladě. Chuť k jídlu se dá podpořit i přiměřenou fyzickou aktivitou 

např. krátkou procházkou (30).  Dále je vhodné jíst pravidelně každé 2–3 hodiny. 

Pro pacienty je vhodné si jídlo naplánovat tak, aby byl lék v plném účinku, protože 

je neomezuje třes a tudíž lépe manipulují s příborem (20).  

Dále je důležité zmínit interakci levodopy s potravou. Levodopa je účinnější, pokud 

je žaludek lačný. Ke zhoršení vstřebávání a účinku levodopy dochází, pokud je lék 

podán těsně před nebo po jídle, které obsahovalo vysoký podíl bílkovin, např. hovězí 

a telecí maso, sýr, mléko. Pacientům se proto doporučuje jídlo rozdělit do menších 

porcí, aby byl podíl bílkovin rozprostřen (30). Dále je vhodné před jídlem či po jídle, 
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dodržovat hodinovou pauzu. U nemocných, které užívají levodopu často (např. každé 

2 h), se radí podávat jídlo s vysokým obsahem bílkovin až k večeři (31). 

Problémy s vyprazdňováním, jsou další kategorií spadající pod fyziologické 

potřeby. Nejčastějším problémem je zácpa. Potížím se zácpou lze předcházet 

pravidelnou fyzickou aktivitou, dostatečným množstvím tekutin a stravou, která 

obsahuje vysoký podíl vlákniny. Vlákninu můžeme najít např. v zelenině nebo rýži. 

Obecně lze tedy o výživě říct, že musí být pestrá. Jídlo mimo vlákniny musí obsahovat 

také vitamíny a stopové prvky, nedílnou součástí je proto dostatek ovoce. Příjem 

energie z potravin by měl být rovnocenný výdeji energie během fyzické aktivity (30). 

Osobní hygiena a s tím spojená péče, je další součást fyziologických potřeb. Kvůli 

rigiditě a třesu většina pacientů potřebuje dopomoc v určitých činnostech, jako je česání 

či celková koupel. Opět je důležité brát v potaz momentální stav hybnosti nemocného, 

který závisí na účinku levodopy. Před celkovým koupáním je důležité si předem 

připravit všechny pomůcky, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování koupele. 

Mezi tyto pomůcky patří také sedačka. Pokud by během koupele u pacienta nastal stav 

off, je potřeba aby se nemocný mohl posadit a odpočinout si (32). Čistění zubů či holení 

usnadňuje používání elektrického zubního kartáčku nebo holicího strojku (33). 

Spánek a odpočinek je další důležitou složkou. Pro pacienty s Parkinsonovou 

chorobou je odpočinek významný. Avšak potíže spojené právě se spánkem 

a odpočinkem mohou velmi narušit pacientův oddych. Největší problémy nastávají 

v noci, kdy dochází k poklesu levodopy. Rigidita a hypokineze způsobují velké potíže 

při otáčení na lůžku a pacient se tak ocitne v nepohodlné poloze. Díky tomu dochází 

velmi často k nočnímu buzení. Dále rigidita a hypokineze způsobuje zhoršenou možnost 

dojít si v noci na toaletu. Noční dyskomfort nezahrnuje jen nemocné, ale také jejich 

blízké, kteří jsou tím pádem buzeni, buď nemocným při potřebě dopomoci (nemožnost 

vstát a dojít na toaletu) nebo rámusem při snaze přetočit se v lůžku. V domácím 

prostředí je vhodné zajistit nemocnému k posteli pevný kus nábytku či madla 

nad postel, aby měl pacient možnost opřít se a mohl si pomoci při vstávání (33). 

Oblékání a úprava zevnějšku můžou činit nemocným opět velké potíže. Celková 

zpomalenost, špatná pohyblivost a třes obvykle způsobují potíže při činnostech jemné 

motoriky, jako je zapínání knoflíků. Nemocným se doporučuje kupovat oblečení, které 

má buď velké knoflíky, nebo suchý zip. Dále se upřednostňuje používání triček 

s dlouhým rukávem a s límečkem místo košil. Boty by měli být pevné s protiskluzovou 
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podrážkou. Opět je vhodnější výběr bot se suchým zipem než s tkaničkami. I v tomto 

případě se musí pacient oblékat ve vhodné fázi, tj. fáze on (33). 

 

 

2.2.2 Psychické potřeby u pacienta s Parkinsonovou chorobou 

 

Psychické potřeby se, dle Maslowa, řadí mezi vyšší potřeby. Dále do vyšších potřeb 

můžeme zařadit potřebu lásky, uznání a seberealizace (28). Uspokojením těchto potřeb 

zpříjemňujeme člověku život a obohacujeme ho. Pro každého jedince jsou vyšší potřeby 

individuální. Mezi psychické potřeby nemocných můžeme zařadit např. strach z nemoci 

nebo možnost rozhodování za sebe samotného (34). Při neuspokojení těchto potřeb, 

může u pacientů vzniknout např. deprese, kdy se pacient cítí smutný, unavený, díky 

tomu dochází ke snížení aktivity a ztrácí zájem o činnosti, které ho předtím bavily, 

a dále tím pádem nabývá dojmu, že je nešikovný či neúspěšný v denních činnostech 

a proto činnosti předem vzdávají (7).  

Psychická podpora během hospitalizace nemocného je nutná, protože psychika 

člověka a jeho duševní nepohoda může ovlivnit i průběh onemocnění. U hospitalizace 

pacienta s Parkinsonovou chorobou je nutné, aby si sestra utvořila vztah s nemocným. 

Jak již bylo výše zmíněno, nemocní velmi často trpí strachem, depresí či smutkem.  

Hlavním úkolem sestry je podpora pacienta. Měla by zajišťovat, aby byl nemocný 

o všem informován, pomáhat mu při rozhodování složitějších situací a být mu oporou, 

aby mu nepřišlo, že je na vše sám (34). 

 

 

2.2.3 Sociální potřeby u pacienta s Parkinsonovou chorobou 

 

Sociálními potřebami se myslí především zařazení do společnosti. Pacienti mají 

často sklony k vyhýbání se kolektivu a společnosti. Prostředí, ve kterém se nacházejí, 

má značný vliv na jeho hybný stav. Proto obvykle bývají obklopeni jen svými 

nejbližšími. Neradi nakupují nebo zařizují věci na úřadech. Při neuspokojení těchto 

potřeb může nastat pocit méněcennosti nebo frustrace (4).  
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Komunikace s nemocným je nezbytná nejen ve zdravotnickém zařízení, 

ale i v domácím prostředí. Nemocný má potřebu o své nemoci hovořit. U pacientů 

s Parkinsonovou chorobou je komunikace ztížená. U nemocných je zhoršená mimika, 

díky tomu mluví pomalu, potichu, hlas je monotónní a ve stavu off mají potíže 

s vyjadřováním a nacházením správných slov (4). Proto je důležité na pacienta 

nenaléhat a mít na něho dostatek času a trpělivosti. Je nezbytné, aby konverzace i přes 

řadu obtíží, zůstávala na stejné úrovni, jako předtím (35). 

Úprava prostředí a rozestavění nábytku hraje důležitou roli v sociálních 

potřebách pacienta. Nemocný či rodina by měla zajistit, aby byl domov 

co nejpřístupnější a bezpečný. V první řadě je dobré, aby se z bytu či domu odstranily 

přebytečné kusy nábytku, které nemocnému brání v cestě. Zbylé kusy nábytku by měly 

být stabilní, aby se o ně mohl při cestě opírat, popřípadě, aby při zavrávorání nedošlo 

k pádu či převrácení nábytku. Vhodné je přidělat do koupelny držadla, pro usazování 

či vstávání na toaletu a držadla do sprchy. Sprcha by měla být vybavena zabudovaným 

sedátkem či stoličkou a protiskluzovou podložkou. Hygienické pomůcky je vhodné 

umístit do úrovně pasu, aby se předešlo pádu. Pokud se uvnitř či vně domu nacházejí 

schody, je dobré postarat se o zabudování zábradlí (35). 

 

 

2.3 Kompenzační pomůcky pro pacienty s Parkinsonovou chorobou 

 

Kompenzační pomůcka je pomůcka, která napomáhá k podpoře schopností, které 

jsou díky nemoci omezené, či se jedná o ztracenou funkci. Používají se pro 

zjednodušování každodenních úkonů. V dnešní době se vyrábí mnoho druhů 

kompenzačních pomůcek. Důležité je mít na paměti, že pomůcky se mají přizpůsobovat 

pacientovi, ne naopak.  Při výběru pomůcek se zohledňuje mobilita pacienta, věk, míra 

samostatnosti a mentální úroveň. Před samostatnou koupí kompenzační pomůcky 

je dobré, aby si ji nemocný nejprve vyzkoušel. V České republice existuje mnoho firem, 

které umožňují nemocným vyzkoušet pomůcku a pokud zcela nevyhovuje, mohou 

jí vrátit a vyměnit za jinou (36).  

Pacienti s Parkinsonovou chorobou mohou používat mnoho druhů kompenzačních 

pomůcek. Záleží na daném dotyčném pacientovi, jakou pomůcku si vybere a kterou 

potřebuje. Mezi používané pomůcky lze zařadit hůl, chodítko, protiskluzovou podložku, 
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madla, zábradlí a podobně. Novinkou, mezi kompenzačními pomůckami, jsou příbory, 

které byly speciálně navržené pro pacienty trpící touto chorobou. Tyto příbory snižují 

frekvenci třesů, které nemoc vyvolává. Pro nemocného je proto snadnější se najíst, 

dokonce i na veřejnosti a nebýt tak středem dění (35).  

 

 

2.4 Organizace pro pacienty s Parkinsonovou chorobou 

 

Nejen v České republice, ale i ve světě existují organizace, které pomáhají 

pacientům s Parkinsonovou chorobou. Pořádají různé akce pro pacienty, na kterých 

se snaží zapojit nejen nemocné, ale i rodinné příslušníky. Dále vydávají články 

pro laickou veřejnost, kde je hlavním smyslem seznámení co nejvíce lidí s touto 

nemocí.  

Společnost Parkinson z. s. je organizace zabývající se Parkinsonovou chorobou 

v České republice. Tato organizace vnikla v roce 1994 a v dnešní době sdružuje 

21 klubů. V programu společnosti můžeme najít různé akce, výlety pro nemocné i jejich 

rodinné příslušníky, dále se zabývají správným cvičením a rehabilitací, pořádají 

rekonvalescenční pobyty, organizují přednášky a v poslední řadě vydávají časopis, který 

se zabývá problematikou Parkinsonovy nemoci (37). 

Parkinson-Help z.s. je další organizací zaobírající se Parkinsonovou nemocí.  

Organizace spolupracuje s Extrapyramidovými centry po České republice, 

s Neurologickou klinikou 1.LF UK. Nemocné obeznamují o novinkách onemocnění, 

podílejí se na zkvalitnění jejich života a snaží se nemocné začlenit do společnosti. 

Organizace je rozdělena do klubů, které jsou po celé České republice. Kluby pořádají 

několikrát do roka různé akce, které aktivizují pacienty a pořádají vzdělávací akce pro 

nemocné a blízké. Každý čtvrt rok vydávají pro své členy časopis (38). 

EDPA (European Parkinson’s Dinase Association) neboli Evropská asociace 

Parkinsonovy choroby vznikla v roce 1992 v Mnichově. Je to nezisková, nepolitická 

a nábožensky neutrální asociace. Tato společnost, stejně jako společnost u nás 

se zabývá propagací Parkinsonovy nemoci, vydává odborný časopis, týkající 

se Parkinsonovy nemoci a jejích nejnovějších poznatků. Pomocí různých programů 

se snaží, aby nemocní byli schopní se co nejdříve vrátit do běžného života a nezůstávali 

izolovaní (39). 
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3 Praktická část  

 

 

3.1  Cíle a výzkumné otázky výzkumu 

 

 

3.1.1  Cíle práce 

 

1. Zjistit, která denní činnost činí pacientům s Parkinsonovou chorobou největší 

potíže. 

2.  Zjistit, jaké kompenzační pomůcky používají pacienti s Parkinsonovou chorobou. 

3.  Zmapovat, zda snížená soběstačnost u pacienta s Parkinsonovou chorobou má vliv 

na úpravu domácího prostředí. 

 

 

3.1.2  Výzkumné otázky  

 

1. Jakým způsobem ovlivňuje špatná motorika pacienty s Parkinsonovou chorobou 

při oblékání?  

2. Jak moc pomáhá pacientům s Parkinsonovou chorobou při chůzi hůl? 

3. Ovlivňuje snížená soběstačnost rozestavění nábytku v domácnosti?  

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 

Pro výzkumné šetření bakalářské práce, byla zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu, která probíhala formou strukturovaného rozhovoru (Příloha C). Výzkum byl 

realizován v Domově pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., a dále za spolupráce 

dvou klubů ze Společnosti Parkinson z. s., konkrétně byl osloven klub z Ústí nad Labem 

a klub z Liberce. Pro Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa byl zajištěn souhlas 

vedoucího pracovníka o probíhajícím výzkumu (Příloha D). Výzkum probíhal od října 

2017 do listopadu 2017. K výzkumným otázkám byly vytvořeny otázky, ke kterým byly 
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následně dotvořeny jednotlivé podotázky. Otázky pro rozhovor byly zhotoveny 

a upraveny na základě předvýzkumu. 

Předvýzkum byl prováděn pomocí strukturovaného rozhovoru u jednoho 

respondenta.  Otázky pro rozhovor byly vytvořeny pod vedením vedoucího pracovníka 

Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Rozhovor byl nahráván 

pomocí mobilního telefonu iPhone 7. Otázky byly srozumitelné a tudíž vhodné pro další 

použití při výzkumném šetření. Respondenti do nahrávky neuváděli žádné konkrétní 

údaje, tím byla zajištěna jejich anonymita.  

Rozhovor se v první části věnuje stručné anamnéze respondenta. Celkem bylo 

vytvořeno 33 otázek, které se týkající se míry soběstačnosti pacientů. K některým 

otázkám byly vytvořeny podotázky.  

Bylo vytipováno devět respondentů. Tři respondenti byli z Domova pro seniory 

Šluknov – Krásná Lípa, tři respondenti z libereckého klubu Parkinsoniků a další tři 

respondenti z ústeckého klubu Parkinsoniků. Výběr respondentů byl stanoven třemi 

kritérii. První kritérium bylo, že se respondent musí léčit s Parkinsonovou chorobou. 

Druhé kritérium stanovovalo, že respondent nesmí být imobilní. Třetí kritérium 

se zaobíralo schopností odpovídat. U respondentů nesměla být znát známka demence. 

Po následném zhodnocení bylo do práce použito pouze šest  pacientů. Třetí kritérium 

nesplňovali nemocní z Domova pro seniory v Krásné Lípě, proto do výzkumu nebyli 

použiti. 

 

 

3.3 Analýza výzkumných dat 

 

Data byla zpracována pomocí techniky tužka – papír (příloha E). Výsledky byly 

zpracovány pomocí schémat a tabulek v programech Microsoft® Office 2007 Word 

a Microsoft® Office 2007 Excel.  Analýza je zpracována do 15 kategorií, ve kterých 

jsou zainteresovány všechny otázky z rozhovoru. 
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3.4 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Tab. 1 Identifikační údaje respondentů 

Respondent Pohlaví Věk Doba trvání PN Potřeba pomoci Bydlení 

R1 muž 66 21 let ne (žije s manželkou) rodinný 

dům 

R2 žena 70 14 let ne (žije sama) byt 

R3 muž 77 2 roky ne (žije s manželkou) rodinný 

dům 

R4 muž 63 10 let  ano (žije s přítelkyní) byt 

R5 muž 68 3 roky ne (žije s manželkou) byt 

R6 muž 34 0,5 roku ano (žije sám, dochází 

za ním rodina) 

byt 

 

Z tabulky 1 lze vyčíst, že bylo osloveno šest respondentů s Parkinsonovou nemocí. 

Z toho bylo pět mužů a jedna žena. Nejmladšímu respondentovi je 34 let a nejstaršímu 

77 let. Doba trvání nemoci je v rozmezí půl roku až jednadvaceti let.  

 

 

3.5 Kategorizace a analýza výsledků z rozhovoru 

 

Rozhovory s respondenty byly rozděleny do následných kategorií a znázorněny 

pomocí grafických schémat. Pro jednotlivé kategorie jsou použity úryvky rozhovorů. 

Přepis celých rozhovorů respondentů lze najít v přílohách F – K.  

Seznam kategorií:  

Kategorie 1 – První příznaky nemoci 

Kategorie 2 – Oblékání a jemná motorika 

Kategorie 3 – Hygiena  

Kategorie 4 – Soběstačnost v rámci židle a postele 

Kategorie 5 – Schopnost zvládání domácích činností a práce na zahradě  

Kategorie 6 – Schopnost obstarat se 

Kategorie 7 – Užívání léků 

Kategorie 8 – Chůze  

Kategorie 9 – Druhy kompenzačních pomůcky 

Kategorie 10 – Komunikace a společnost 
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Kategorie 11 – Pohyb, cvičení a únava 

Kategorie 12 – Využití služeb 

Kategorie 13 – Schopnost přesouvat se v neznámém prostředí a rozestavění nábytku 

Kategorie 14 – Jiné obtíže bránící v pohybu 

Kategorie 15 – Riziko ztráty soběstačnosti 

 

 

3.5.1 Kategorie 1 – První příznaky nemoci  

 

 

Obr. 3 První příznaky Parkinsonovy nemoci 

 

Schéma 1 znázorňuje prvotní příznaky u jednotlivých respondentů. Pouze dva 

respondenti uvedli, že se nemoc začala projevovat třesem. Další dva respondenti popsali 

problém týkající se rigidity.  
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3.5.2 Kategorie 2 – Oblékání a jemná motorika 

 

Přepisy úryvků respondentů týkajících se oblékání a jemné motoriky. 

Informace týkající se jemné motoriky: 

Respondent 1 zmínil: „Nezvládnu cokoliv jemného… třeba holení... když se prostě 

ty pohyby opakujou. Je problém vyčistit si třeba zuby.“ Respondent 2 se k tomu 

vyjádřil takto: „Když mám trojku šroubeček, tak to už nezašroubuju, to už se mi pak.. 

chvíli to jde a pak se začnou ruce klepat.“ Respondent 4 řekl, o svých problémech 

s jemnou motorikou toto: „...rozklepe se mi ruka… kupuju si boty teď na zimu už se 

suchým zipem, abych do nic jen vjel…“ Respondent 6 zhodnotil potíže: „...tak určitě 

tkaničky dělaj problém, protože se mi třese ta ruka, knoflíky ještě jakš takš 

jdou..no a určitě ten pohyb tou rukou, protože se třese..snažím se psát levou...“ 

 

 

Obr. 4 Oblékání a potíže spojené s jemnou motorikou 

 

Schéma 2 uvádí, že všichni respondenti jsou schopni se sami obléknout. Ve stoje 

se dokážou obléknout pouze dva respondenti. Všichni respondenti uvedli, že mají 

problémy s jemnou motorikou.  
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3.5.3 Kategorie 3 – Hygiena  

 

Přepisy úryvků, některých respondentů, zahrnujících problémy s hygienou. 

Respondent 1 vidí svůj problém hlavně v čase: „Zvládám, ale trvá to čím dál tím 

dýl.“ Respondent 4 potřebuje pomoct s těžko přístupnými místy: „Potřebuju pomoct 

do vany a z vany. Mám problém s přední a zadní partií pohlaví, zadeček... těžko si tam 

s tou rukou šáhnu.“ 

 

 

Obr. 5 Problémy spojené s hygienou 

 

Schéma 3 znázorňuje soběstačnost při hygieně. Vyjma R4 se všichni zvládnou 

umýt sami. R3 madla zatím nevyužívá. R1 a R4 poukazují na prodloužení doby 

umývání. Židli ve sprchovém koutě využívá pouze R1.  

 

 

3.5.4 Kategorie 4 – Soběstačnost v rámci židle a postele 

 

Přepisy úryvků týkajících se soběstačnosti při vstávání a usedání na židli 

a při vstávání a ulehání do postele. 

Respondent 2 popsal zvedání z křesla: „Z křesla se opřu, vstanu.“, Respondent 4 

zmínil: „...samozřejmě preferuju trošku vyšší židle, protože z nich sklouznu. Když 
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je ta židle nižší, tak se musím opírat o stůl a někdy prostě jak se opřu o stůl postavím 

se a najednou jdu zase dozadu a musím dávat pozor...“ Respondent 6 cítí problémy 

s pohybem, kvůli zatuhnutí: „Když sedím dýl... tak se mi hůř zvedá a než se rozhýbu. 

Cítím, jak jsou ty svaly tuhý a ty nohy mám těžký.“ 

 

Obr. 6 Soběstačnost pacientů v rámci židle a postele 

 

Schopnost soběstačnosti v rámci židle a postele lze vyčíst ze schématu 4. Všichni 

respondenti uvedli, že nepotřebují pomoct při zvedání z postele či ze židle. Stejně tak 

nemají potíže při usedání na židli nebo ulehání do postele.  

 

 

3.5.5 Kategorie 5 – Schopnost zvládání domácích činností a práce na zahradě 

 

Úryvky zabývající se schopností pracovat v domácnosti a na zahradě. 

Informace týkající se domácích prací: 

Respondent 5 přemýšlí o správnosti postupu činností: „...trvá mi to dýl, protože 

u toho přemejšlím. To jsem nikdy nedělal. Dřív jsem to dělal mechanicky a nevim, 

co mi ta hlava blbne a přemejšlí.“ Respondent 6 poukazuje na délku času u činností: 

„Jsem schopen zvládnout domácí práce, ale dýl to trvá. Mám pocit, že se to prodloužilo 

jednou tolik. Když jsem dřív uklízel hodinu, tak teď to dělám dvě.“ 

 

Soběstačnost 
v rámci židle 

a postele 

Samostatnost
i při usedání 
a vstávání ze 
židle R1 - R6 

Samostatnost 
při ulehání a 
vstávání z 

postele R1 - 
R6 



33 

Informace týkající se odpočinku: 

Respondent 1 vylíčil, jak dlouho vydrží pracovat a kolik k tomu potřebuje 

odpočinku: „Vydržím pracovat maximálně 5 minut, pak potřebuju čtvrt hodiny 

na uklidnění, ale ty intervaly se prodlužují. K polednímu potřebuju odpočinek na půl 

hodiny a pracuju 2 minuty.“ 

 

Informace týkající se schopnosti uvařit si: 

Tři respondenti uvedli potíže při krájení, kdy Respondent 4 se k tomu vyjádřil: 

„Jsem kuchař. Nedokážu krájet, jakmile vezmu něco do tý ruky, tak se mi rozklepe. 

Takže buď mi to všechno připraví paní, anebo kupuju všechno předpřipravený. Bojím 

se, abych se nepodřezal.“ Respondent 5 dříve vaříval, teď zmínil, že už by si neuvařil: 

„Neuvařil bych si. Mně třeba dělá problém, já si zapnu sporák pustím si plyn, vezmu 

si sirky a teď přemejšlím, kterej mně hoří. A to si říkám, já to asi nebudu pokoušet. 

Radši si to jídlo nechám přinést nebo jdu do hospody.“  

 

 

Obr. 7 Schopnost pracovat, potřeba odpočinku, schopnost uvařit si  

 

Schéma 5 zobrazuje schopnost respondentů zvládat domácí činnosti a práci 

na zahradě. R4 uvedl, že na zahradě nikdy nepracoval ani před onemocněním. Všichni 

respondenti uvedli, že si mezi jednotlivými činnostmi potřebují odpočinout a dále 

sdělili, že se u nich doba trvání jednotlivých činností jednou tolik prodloužila. R1 a R2 
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uvedli, že nikdy nevařili. R5 nevaří kvůli strachu, že si ublíží. R4 a R6 se shodli, 

že největší problém při vaření je krájení jednotlivých surovin.  

 

 

3.5.6 Kategorie 6 – Schopnost obstarat se 

 

Přepis úryvku zahrnující schopnost obstarat sám sebe. 

Informace týkající se schopnosti donést domů nákup: 

Respondent 1 má velké potíže s chůzí: „No vy jste se zbláznila.. v žádným případě. 

100 metrů ani sám nedojdu, najednou.“, nákup by domů nepřinesl. Respondent 4 

by pomalou chůzí s přestávkami nákup domů odnesl: „Jsem schopen, když mám nákup 

v tašce, vzít to do pravý ruky. Tou levou držím berličku, ujdu tak 10 – 15 metrů, 

postavím si to, odpočinu si. A pak ujdu dalších 20 metrů třeba.“ 

 

 

Obr. 8 – Schopnost respondentů sebepéče 

 

Schéma 6 vyobrazuje, schopnosti respondentů sebepéče. R1 a R4 poukazují 

na ztrátu jistoty při dopravě a nakupování, dále jim dělá potíže chodit mezi lidmi. 

R1 není schopný donést si domů nákup. R4 uvedl, že na kratší vzdálenost (300 – 400 

metrů) by byl schopný si nákup domů odnést. 
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3.5.7 Kategorie 7 – Užívání léků  

 

Přepisy úryvků týkajících se změn po užití léků 

Respondent 2 popsal změnu po užití léku: „V globále cejtím, že ten lék prostě 

existuje, není to takový úplně hmatatelný, nemá to hranici. Je to takový pozvolný. 

A když si ho nevezmu, tak samozřejmě cejtím, že jsem takovej slabší, zvladlej, 

přibržděnej.. člověk se cejtí jako přibržděnej.“ Respondent 4 vnímá změnu pouze 

večer: „Spíš mi to pomáhá, abych usnul nebo abych mohl v klidu ležet. Když jsem 

si zapomněl vzít prášky, tak se mi začala škubat noha.“ Respondent 5 cítí psychickou 

změnu: „Spíš se uklidním. Tak psychicky na mě působí.“ 

 

 

Obr. 9 Užívání léku a změny po užití 

 

Schéma 7 zachycuje změny po užití léků. Pouze R6 cítí změnu ve smyslu zmírnění 

příznaků Parkinsonské triády. R1 – R3 uvádějí celkovou změnu, kterou nedokážou 

přesněji specifikovat. R4 vylíčil změnu po užití léku před spaním, kterou popisuje jako 

změnu motorickou i psychickou. Psychickou změnu po užití léku uvádí také R5. 
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3.5.8 Kategorie 8 – Chůze 

 

Přepisy úryvků souvisejících se specifikacemi potíží při chůzi. 

Respondent 1 zvládá jízdu na kole, chůze mu však činí velké obtíže: „No tak 

Parkinson je znám tím, že drobní krok a stavy on, off, kdy zamrznete a pak nejste 

schopná se rozejít… zajímavý je, že třeba na kole jezdím, na elektrokole teda, a ujedu 

50 kilometrů a kdybych měl jít pěšky, ujdu 20 metrů a musím se zastavit.“ Respondent 

4 poukazuje na změny týkajících se nerovností: „Zakopávám, velice často. Mně dělá 

problém maličká nerovnost na chodníku, vystouplý kostky…mám problémy při chůzi, 

při vystupování nebo při chůzi do schodů, kor třeba boty co mají větší špičku.“ 

Respondent 5 popsal přesnou podobu typické chůze: „Šourám, cupitám. Vždycky na 

mě řvou, že mám ty nohy zvedat, no já se snažím, ale nezvedám je.“ Respondent 6 opět 

poukázal na změnu týkající se rychlosti: „Musím chodit pomalu, než jsem byl zvyklej. 

Občas se mi stane, že se zastavím a přemýšlím, jestli mám jít dál.“ 

 

Obr. 10 Specifikace problémů při chůzi a zvládání terénu 

 

Schéma 8a představuje potíže jednotlivých respondentů s chůzí. Pouze R3 neudal 

žádný problém s chůzí. Zbývající respondenti se shodli na nejistotě při chůzi, dále čtyři 

respondenti poukázali na zpomalení chůze. Jediný respondent při chůzi zachytil stavy 

off.  
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Obr. 11 Další potíže spojené s chůzí 

 

Schéma 8b předvádí další potíže spojené s chůzí. R1 a R4 nedokážou ujít 100 metrů 

bez přestávek. Oba se shodli na pauzách přibližně po 20 metrech. Všichni respondenti 

zvládají bezpečný přechod vozovky, ovšem R1, R4 a R6 udávají nejistotu. Pouze R4 

sdělil, že u něj dochází k častým pádům z důvodu nerovného povrchu a velmi častému 

zakopávání. Polovina respondentů má při stání potíže s tuhostí končetin.   
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3.5.9 Kategorie 9 – Kompenzační pomůcky  

 

 

Obr. 12 Druhy kompenzačních pomůcek 

Schéma 9 zobrazuje využívání kompenzačních pomůcek u respondentů. R1, R4 

a R5 využívají při chůzi oporu. Madla v koupelně využívají čtyři respondenti. 

R3 sdělila, že si chce nechat madla do koupelny nainstalovat, kvůli strachu 

z uklouznutí.  

 

 

3.5.10 Kategorie 10 – Komunikace a společnost 

 

Přepis úryvků týkajících se komunikace. 

Vyjádření respondent 1 o problémech při komunikaci: „No víte co, s Vámi sotva 

mluvím.“. Respondent 4 si stěžoval na časté zapomínání slov: „Já jsem dřív přednášel, 

takže jsem byl zvyklej mluvit k lidu… teď když mám někde přednášet, upozorňuju… 

že začínám zapomínat slova.“. Respondent 5 se vyhýbá společnosti, o své nemoci 

mluvit nechce: „Oni se teď furt chtěj bavit o nemocích, mě to nezajímá… já se spíš teď 

uzavírám sám do sebe“. Respondent 6 poukázal na častou záměnu slov: „Dost 

vyměňuju slova… chci něco říct a místo toho použiju úplně jiný slovo, neslysl… 

ale uvědomím si to.“ 
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Obr. 13 – Specifikace potíží při komunikaci a chození do společnosti 

 

Schéma 10 uvádí problémy s komunikací respondentů a představuje důvody 

týkajících se chozením do společnosti. Vyjma R2 se respondenti shodli na nově 

vzniklých potíží s komunikací. R3, R4 a R6 vyzdvihli problémy s vyjadřováním, které 

se projevuje výpadky slov. Všichni respondenti navštěvují společenský klub 

Společnosti Parkinson, z. s. a jinou společnost spíše nevyhledávají. 

 

 

3.5.11 Kategorie 11 – Pohyb, cvičení a únava 

 

Přepisy úryvků týkajících se pohybu, cvičení a únavy. 

Odpovědi respondentů na otázku „Cítíte, že je pohyb po cvičení lepší?“ 

Respondent 1 se vyjádřil: „Uleví se mi, když jsem týden bez plavání, 

tak mi to schází.“. Respondent 2 na tuto otázku odpověděl: „Samozřejmě, že je to lepší. 

Je to výborný, protože ten pohyb tu nemoc zřejmě potlačuje.“. Respondent 6 potřebuje 

cvičení k pohybu: „Určitě. Musím cvičit ráno, nějaký cviky, abych se vůbec rozhejbal. 

A pak se taky snažím tu ruku trénovat.“ 
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špatné vyjádření 

R5 - nechce se bavit 

Zhoršená komunikace 

R1, R3, R4, R5 a R6 
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Obr. 14 Potřeba odpočinku během dne 

 

Schéma 11a znázorňuje schopnost pohybu během dne. Dva respondenti R4 a R6 

se shodli na nejhorší pohyblivosti po ránu z důvodu tuhosti svalů a dva respondenti R3 

a R5 cítí nejhorší pohyblivost k večeru, příčinou vzniklé celodenní únavy. Všichni 

respondenti uvedli, že si mezi denními činnostmi potřebují oddechnout, ale pouze R2 

stačí odpočinek ve formě krátkého posezení. Dále R1 – R6 přednesli změnu týkající 

se schopnosti znovu pracovat po krátkém odpočinku.   

 

Obr. 15 Změny související se cvičením 

Schopnost pohybu po odpočinku 

R1 - R6 

Potřeba odpočinku (spaní během dne) 

R3 a R6 - 1x denně R1 - 1 - 2x denně R5 - 3x denně R4 - 4x denně 

Nejhorší pohyblivost 

ráno - R4 a R6 odpoledne - R1 večer - R3 a R5 

Změny po cvičení 

celková úleva - R1 - R4 zlepšení rigidity a třesu - R6 

Cvičí 

R1 - R6 

Jiné omezující potíže  

nadváha 
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Schéma 11b představuje cvičící respondenty a jiné omezující potíže při pohybu 

spojené s Parkinsonovou nemocí. R3 uvedla problém zabývající se nadváhou. Vzniklou 

nadváhu spojuje s užíváním léků na Parkinsonovu chorobu. Všichni respondenti cvičí 

a pouze R5 necítí při pohybu žádnou změnu. R1 – R4 udávají celkovou úlevu 

po cvičení, kterou neumí lépe specifikovat. 

 

 

3.5.12 Kategorie 12 – Využití služeb 

 

 

Obr. 16 Využívání sociální podpory 

 

Schéma 12 se zaobírá sociální podporou respondentů. Pouze dva respondenti 

využívají sociálních dávek. R4 občas využívá peněz ze sociálních dávek na pokrytí 

nákladů sociálních služeb.   

 

 

 

 

 

 

Sociální 
podpora 

Sociální 
dávky - R1 a 

R4 

Sociální 
služby R4 
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3.5.13 Kategorie 13 – Schopnost přesouvat se v neznámém prostředí a rozestavění 

nábytku 

 

Přepis úryvků zabývající se schopností přesunu v cizím prostředí. 

Respondentovi 3 nedělá žádné potíže změna prostředí: „Ano, lítám do Ameriky.“. 

Respondent 6 tvrdí, že by si terén musel zmapovat, ale zvládl by to: „Asi bych 

to zvládl, nejprve bych si to musel zmapovat.“. 

 

Obr. 17 Schopnost přesunu respondentů a rozestavění nábytku  

 

Schéma 18 se zabývá schopností respondentů přesouvat se v cizím prostředí. 

Všichni respondenti potvrdili zvládnutí pohybu v cizím prostředí. Pouze jeden R4 

uvedl, že svůj byt zařídil tak, aby měl všude opěrné body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopnost 
přesunu v 

cizím prostředí 
R1- R6 

Změna 
rozestavění 
nábytku v 

domácnosti R4 
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3.5.14 Kategorie 14 – Jiné obtíže bránící v pohybu 

 

 

Obr. 18 – Obtíže bránící v pohybu 

 

Schéma 19 se zaobírá dalšími obtížemi, které brání nemocné v pohybu. Čtyři 

respondenti uvedli jiné zranění či onemocnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné obtíže bránící v pohybu 

• jiné zranění/onemocnění R2 - R5 
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3.5.15 Kategorie 15 – Riziko ztráty soběstačnosti 

 

 

Obr. 19 Vnímání rizika ztráty soběstačnosti  

 

Schéma 13 se týká výše rizika ztráty soběstačnosti. R1 a R5 se domnívají, že riziko 

nemožnosti se o sebe postarat je u nich vysoké.  

 

 

3.6 Analýza výzkumných otázek a cílů 

 

Analýza výzkumných otázek a cílů byla provedena získáním dat pomocí 

strukturovaného rozhovoru. Výzkumné otázky byly zpracovány metodou tužka – papír 

(Příloha C) a následně zobrazeny pomocí schémat v Programu Microsoft®  Word 2007. 

 

Výzkumný cíl č. 1 zní zjistit, která denní činnost činí pacientům 

s Parkinsonovou chorobou největší potíže. K tomuto cíli byla vytvořena výzkumná 

otázka č. 1, jakým způsobem ovlivňuje špatná motorika pacienty s Parkinsonovou 

chorobou při oblékání? Z rozhovorů vyplynulo: 

 

 

 

Riziko ztráty soběstačnosti 

• ano - R1 a R5 

• nelze říct - R4 a R6 

• ne - R2 a R3 
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Tab. 2 Analýza výzkumného cíle č. 1 

 Počet respondentů Procentuelní zhodnocení 

Problémy s chůzí 5 83,3 % 

 

Závěr analýzy: Respondenti viděli největší problém v chůzi, která je spojena 

i s poruchou postoje, která je omezovala při ostatních činnostech. K výzkumné otázce 

č. 1 je odpověď spojena právě s poruchou stability.  

 

Výzkumný cíl č. 2 zní zjistit, jaké kompenzační pomůcky používají pacienti 

s Parkinsonovou chorobou. K tomuto cíli byla vytvořena výzkumná otázka č. 2, jak 

moc pomáhá pacientům s Parkinsonovou chorobou při chůzi hůl? Z rozhovorů 

vyplynulo: 

Tab. 2 Analýza výzkumného cíle č. 2 

 Počet respondentů Procentuelní zhodnocení 

Využití madel 5 83,3 % 

 

Závěr analýzy: Nejčastěji využívanou kompenzační pomůckou byly zmíněny 

madla. Na výzkumnou otázku č. 2 byla zjištěna odpověď ve formě větší jistoty pacientů 

při chůzi.  

 

Výzkumný cíl č. 3 zní zmapovat, zda snížená soběstačnost u pacienta 

s Parkinsonovou chorobou má vliv na úpravu domácího prostředí. K tomuto cíli 

byla vytvořena výzkumná otázka č. 3 ovlivňuje snížená soběstačnost rozestavění 

nábytku v domácnosti? Z rozhovorů vyplynulo: 

Tab. 4 Analýza výzkumného cíle č. 3 

 Počet respondentů Procentuelní zhodnocení 

Úprava domácnosti 1 16,7 % 
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Závěr analýzy: Odpovědi respondentů nepotvrdily, že by snížená soběstačnost měla 

vliv na úpravu domácího prostředí, která souvisí s rozestavěním nábytku v domácnosti. 
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4 Diskuze 
 

Parkinsonova nemoc se řadí mezi neurodegenerativní onemocnění, které vyžaduje 

speciální ošetřovatelskou péči. Bakalářská práce se zaměřuje úrovní soběstačnosti 

pacientů s Parkinsonovou chorobou. Pro práci byl zvolen kvalitativní výzkum, který 

probíhal formou strukturovaného rozhovoru. Vytipováno bylo celkem devět 

respondentů, do práce bylo použito pouze šest pacientů, z něhož je pět mužů a jedna 

žena. U třech respondentů byla rozvinutá demence, a tak odpovědi nemohly být 

zpracovány. Pro práci byly stanoveny tři výzkumné cíle, kdy pro každý cíl byla 

vytvořena jedna výzkumná otázka. Výzkumná část se zaměřuje na soběstačnost 

v běžných denních činnostech, a proto bylo důležité, aby byli respondenti schopni 

pohybu. Rozhovory probíhaly individuálně v libereckém a ústeckém klubu pro pacienty 

s Parkinsonovou chorobou, kdy z každého klubu vypovídali tři respondenti. Nikdo 

z odpovídajících neměl problém s nahráváním rozhovoru. Přepisy rozhovorů jsou 

přiloženy v přílohách (Příloha F - K). V první části výzkumného šetření byla provedena 

analýza respondentů. Nejmladšímu respondentovi bylo 34 let a nejstaršímu 77 let. Doba 

trvání nemoci je v rozmezí 0,5 roku – 21 let. Dále každý respondent uvedl první příznak 

spojený s nemocí, kdy nečekané bylo, že každý respondent měl odlišný prvotní 

symptom. Odborná literatura (7), popisuje začátek nemoci jako jednostranné postižení 

končetiny. Tuto skutečnost popsali čtyři respondenti. Dva respondenti udali jako prvotní 

příznak třes HK, z toho se u jednoho respondenta jednalo o dominantní končetinu. 

Druhá polovina respondentů charakterizovala známky rigidity na jedné z končetin. 

U jednoho respondenta se jednalo o ztuhlost ramene HK, druhý popisoval zamrznutí 

pravé DK. Druhá část výzkumu byla rozdělena do 15 kategorií, které se zabývají 

rozborem odpovědí z rozhovoru (Příloha C).  

První výzkumný cíl zjišťoval, která denní činnost činí pacientům největší obtíže. 

K výzkumnému cíli byla stanovena otázka, jakým způsobem ovlivňuje špatná motorika 

pacienty s Parkinsonovou chorobou při oblékání. Z rozhovorů vyplynulo, že největší 

potíž vidí nemocní v chůzi. Jeden pacient popsal přesný popis chůze, která se projevuje 

malými a šouravými krůčky, tak jak popisuje literatura (11). Pět respondentů popsalo 

nejistotu při chození, dalším problémem byla rychlost chůze a potíže vzniklé nerovností 

povrchu. Pacienti dále popsali, že při oblékání největším problémem shledávají 

rovnováhu, která je dle literatury (3) patrná, díky nedostatku dopaminu 

a neuromediátorů v bazálních gangliích mozku. (33) ve své knize popisuje, že třes často 
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způsobuje potíže s jemnou motorikou, převážně při zapínání knoflíků či zavazováním 

tkaniček. Překvapujícím faktem bylo zjištění, že potíže s jemnou motorikou tolik 

neovlivňují schopnosti při oblékání, jako je zavazování tkaniček či zapínání knoflíků. 

Třes byl patrný u pěti respondentů, z čehož čtyři respondenti neudávají potíže 

se zapínáním knoflíků. Dále z výzkumu vyšlo, že schopnost zavazování tkaniček 

je u respondentů dána také strukturou postavy. 

Druhý výzkumný cíl zjišťoval, jaké kompenzační pomůcky pacienti využívají. 

Výzkumná otázka se následně zaobírala, jakým způsobem pomáhá nemocným při chůzi 

hůl. Tři respondenti sdělili, že při chůzi využívají opěry, kdy dva respondenti využívají 

berli a jeden turistické hole. Nemocní se cítí při chůzi nejistě a podpěra jim zlepšuje 

stabilitu. R4 řekl: „můžu vám říct, že když zapomenu berli, tak na to přijdu tak po      

100 – 200 metrech řeknu si, sakra jsem nějakej nejistej něco nemám, no hele berličku. 

Tak buď se vrátím, anebo se mi i stalo, že jsem si koupil novou…“ R6 podotkl, 

že doposud žádnou podpěru nevyužívá, ale že je jeho chůze nejistá, a proto si v blízké 

době chce opatřit berli. Poruchy způsobené potížemi s rovnováhou (11) popisuje jako 

čtvrtý příznak Parkinsonovy nemoci. Jako následující kompenzační pomůcky pacienti 

uváděli, využívání madel v koupelně a na toaletě. A pouze R1 využívá v koupelně 

stoličku. Dalším problémem, který souvisí s postojem, je pro respondenty dlouhé stání. 

Čtyři nemocní potvrdili tyto potíže, dále tři z nich specifikovali problém způsobený 

tuhostí DK a jeden respondent odpověděl, že u něho se začne objevovat pálení chodidel.  

Třetí výzkumný cíl mapoval, zda snížená soběstačnost má vliv na úpravu domácího 

prostředí. Výzkumná otázka se zabývala rozestavěním nábytku v domácnosti. 

(35) ve své knize uvádí různá doporučení pro správné rozmístění nábytku v domácnosti. 

Pouze R4 přednesl, že při stěhování do nového bytu situoval nábytek tak, aby správně 

rozmístil opěrné a záchytné body. Rozložení nábytku v ostatních domácnostech zůstalo 

stejné. Všichni respondenti udali, že jsou schopni pohybovat se i cizím prostředí.  

Další kategorie, která byla potvrzena všemi respondenty, byla kategorie zabývající 

se odpočinkem. V (33) se lze dočíst, jaký význam má pro nemocné odpočinek. Celý 

počet nemocných uvedl, že je pro ně odpočinek nutný. Pět respondentů si chodí 

z důvodu únavy lehnout a uvedli, že jim stačí půl hodina spánku, aby se opět 

zregenerovali. Jeden respondent stanovil, že mu prozatím stačí odpočinek ve formě 

krátkého posezení. Dále se respondenti shodli na prodloužení času u jednotlivých 

činností. U třech respondentů se objevil fakt, že nad činnostmi více přemýšlejí. Tímto 

bychom měli vyzdvihnout důležitost trpělivosti při setkání s pacienty zasažených touto 
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nemocí. Výsledky výzkumu dále poukázaly na to, že nezáleží na věku daného pacienta 

a délkou nemoci. Nejmladší pacient s nejkratší dobou onemocnění (0,5 roku), popisoval 

horší projevy choroby a vyjadřoval větší potíže s hybností.  

I přesto, že respondenti uváděli problémy s komunikací, bylo vyjma R1, dobře 

rozumět všem. V literatuře (4) lze dohledat, že ve stavu off dochází k potížím správného 

nalezení slov nebo k záměně slov. Skutečnost popsali dva respondenti, ale poukázali 

na to, že k výpadku správného slova dochází i ve stavu on. Dále se dá z výzkumu 

vyčíst, že pacienti po užití léků cítí změnu, kterou tři z nich charakterizují jako změnu 

celkovou, kterou nedokážou přesněji popsat, dva respondenti uvádí změnu ve smyslu 

zmírnění příznaků, kdy R6 změnu cítí během užívání celého dne a R4 potvrzuje 

uklidnění třesu nohy pouze před spaním. Literatura (17) a (18) se věnuje změnám 

hybnosti po užití léku, kdy uvádí, že látka působí na hypokinezi a rigiditu. Tato změna 

byla respondenty potvrzena. V (8) lze najít rozdíly v reagování pacientů na lék. 

Nejmladší respondent R6 popsal změnu, jak již bylo uvedeno, během celého dne. 

Dle ohledu na výpovědi všech respondentů, se tato změna zdá byl v souladu právě 

se zmíněnou literaturou (8), která tvrdí, že mladší pacienti reagují lépe na podání 

Levodopy. Zdroj (12) uvádí, že se pacienti často potýkají s depresí. Na zjištění této 

skutečnosti nebyla položena přímá otázka. Dle subjektivního názoru z rozhovorů, lze 

napsat, že známky deprese se objevily u dvou respondentů, konkrétně R1 a R5. 

Na podotázku v čem si myslíte, že Vás nemoc nejvíce omezuje, která se navazovala 

na otázku týkající se rizika ztráty soběstačnosti R1 uvedl: „No teď už spíš psychika. 

Ty pohybový věci taky, ale teď už je to spíš jen u psychiky. Pojedu do Prahy, kde si mě 

psychiatři podaj“, R5 o problému zabývajícího se rizikem ztráty soběstačnosti mluvil 

takto: „Mám z toho obavu, ale oni mi dali nějaký antidepresiva. Nějaký trittico. 

A přemejšlím, co mě čeká no.“  

Dále byla položena otázka, zda mají pocit, že je u nich riziko ztráty soběstačnosti 

v běžných činnostech vysoké. Z odpovědí nelze vyčíst nejčastější výsledek.  

Respondenti odpovídali ano, ne a nelze říct, kdy každá odpověď má právě dva 

nemocné. Bylo velmi překvapivé, že všichni respondenti se snaží cvičit. (20) popisuje 

velké změny v hybnosti, i při častém trénování vstávání a usedání na židli nebo při delší 

chůzi. Se vstáváním ze židle, měl obtíže respondent 4. Respondent 6 zmínil, 

že mu lékaři doporučili, aby každý den alespoň hodinu chodil. Všechny činnosti spojené 

s hybností oddalují riziko ztráty soběstačnosti nebo následné imobility. Respondenti 

uváděli, že chodí plavat. Klub Společnosti Parkinson, z. s., jim také nabízí pravidelné 
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schůzky, kde společně cvičí. Čtyři nemocní popsali jakousi celkovou změnu, R6 popsal 

změny ve smyslu zlepšení Parkinsonské triády. Důležitost rehabilitace a jiné možnosti 

cvičení lze naleznout v knize (23).  

Pomoc s hygienou charakterizoval R4, který řekl: „Potřebuju pomoct do vany 

a z vany. Mám problém s přední a zadní partií pohlaví, zadeček... těžko si tam s tou 

rukou šáhnu.“ Tento problém je ovlivněný i faktem, že pacient využívá vanu, místo 

vhodnějšího sprchového koutu a dále svojí nadváhou. R1 promluvil o potížích 

způsobených s hygienou takto: „třeba to holení... když se ty pohyby opakujou. 

Je problém si třeba vyčistit zuby.“ (33) nabádá nemocné, aby využívali elektrický zubní 

kartáček, který jim usnadní práci. Ve výzkumné části jsou kapitoly zabývající 

se schopností respondentů sebepéče a sebepéče v rámci dopravy a nákupu. Všichni 

respondenti jsou schopni si domácnost uklidit a jsou schopni lehčí práce na zahradě. 

Neschopnost donést si domů nákup projevoval pouze R1. Pro práci byly zjištěny 

všechny odpovědi na výzkumné cíle. 
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5 Návrh doporučení pro praxi 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější problémy při hybnosti 

u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Výsledky výzkumu ukázaly na to, že pacientům 

činí největší potíže chůze. Výsledky dále prokázaly, že respondenti nepotřebují plnou 

pomoc. Výstupem bakalářské práce je článek do odborného časopisu, zabývající 

se soběstačností pacientů s Parkinsonovou chorobou (viz Příloha L). 

Na základě výsledků z výzkumného šetření, by práce mohla sloužit k dalšímu 

rozpracování jednotlivých činností, jako je podrobné zkoumání chůze, postoje. Dále 

by mohly být výsledky šetření zmíněny na odborných konferencích pro nelékařský 

zdravotnický personál nebo by výsledky mohly být doporučeny pro školení 

všeobecných sester o jejich přístupu k těmto pacientům. Z práce vyšla najevo 

skutečnost, že mají pacienti velký problém s časem u jednotlivých činností, který 

se prodloužil o jednu celou délku. Ošetřovatelský personál, by měl v tomto případě brát 

ohledy na nemocné zasažené touto chorobou a je tedy důležité, aby o tom nelékařský 

zdravotnický personál, měl povědomí.   
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6 Závěr 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem soběstačnosti u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou.  Cílem práce bylo objevit nejčastější problémy spojené 

s běžnými denními činnostmi. Pro splnění celkového úmyslu práce byly stanoveny 

tři výzkumné cíle. Ke každému cíli byla následně stanovena jedna výzkumná otázka.  

Prvním cílem práce, bylo zjistit, která denní činnost činí pacientům s Parkinsonovou 

chorobou největší potíže. Tento cíl se nám podařilo naleznout. Kdy se respondenti 

shodli na potížích spojených s chůzí. K tomuto cíli, byla stanovena výzkumná otázka, 

jakým způsobem ovlivňuje špatná motorika pacienty s Parkinsonovou chorobou 

při oblékání. Na tuto otázku jsme získali odpověď, že největší obtíže při oblékání jsou 

spojené se stabilitou, která souvisí s již zmíněným problémem – chůzí.  

Druhý cíl práce zjišťoval, jaké kompenzační pomůcky používají pacienti 

s Parkinsonovou chorobou. Respondenti uváděli přidělaná madla, která využívají 

v koupelně a na záchodě. Jeden respondent udal využívání židličky ve sprše. Dále 

tři respondenti uvedli využívání opory při chůzi a jeden respondent zmínil potřebu, 

sehnat si berli. I k tomuto cíli byla stanovena výzkumná otázka, která zkoumala, jakým 

způsobem pomáhá pacientům s Parkinsonovou chorobou hůl při chůzi. 

Respondenti popisovali, že při chůzi s berlí nebo holí se cítí jistější. 

Třetí výzkumný cíl zmapoval, zda snížená soběstačnost u pacienta 

s Parkinsonovou chorobou má vliv na úpravu domácího prostředí. Tato teorie, 

že má nemoc vliv na úpravu domácího prostředí byla vyvrácena. Respondenti do své 

domácnosti nijak nezasahovali. Pouze jeden nemocný uvedl, že při stěhování do nového 

bytu situoval nábytek tak, aby mu při pohybu po bytě vytvářel opěrné body. Odpověď 

tedy na vytvořenou otázku, zda ovlivňuje snížená soběstačnost rozestavění nábytku 

v domácnosti zní tak, že neovlivňuje. Jediné změny, které v domácnosti potvrzují, jsou 

přidělání zmíněných úchytných zařízení, které jsou kategorizovány jako kompenzační 

pomůcky.  

Výsledkem této práce je připravený článek do odporného časopisu, který pojednává 

o soběstačnosti v běžných denních činnostech u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 

Tento článek má obeznámit širokou veřejnost o snížené soběstačnosti pacientů 

s Parkinsonovou chorobou. Článek dál seznamuje čtenáře o výzkumu a jeho 

zhodnocení. V praxi jsme se mohli seznámit se špatným přístupem k těmto lidem, proto 
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je práce situována také na specifikaci ošetřovatelských problémů u jednotlivých denních 

činností.  
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Příloha F Respondent 1 

 

 Respondent 1  

Kolik je Vám let?  

-  66  

Jak dlouho už máte Parkinsonovu nemoc?  

-  Od roku devadesát-šest  

Po jaké době lékaři zjistili, že máte Parkinsonovu nemoc?  

-  V roce devadesát-šest  

Jak se u Vás nemoc začala projevovat, ze začátku?  

-  Jel jsem autem, řídil jsem a najednou jsem nemohl ubrat plyn.. nemohl jsem dát 

nohu z plynu na brzdu  

A to Vás dohnalo k tomu, že jste šel k lékaři?  

-  No jistě a bolely mě záda, páteř  

Stará se o Vás někdo?  

-  Ne  

Bydlíte v bytě nebo rodinném domě?  

-  V rodinném domě.  

Dokážete se obléknout sám?  

-  Dokážu, akorát to trvá čím dál dýl.  

Zvládnete se obléknout i ve stoje?  

-  To spíš ne.  

Ovlivňuje Vaše choroba jemnou motoriku?  

- Výrazně.  

Co nezvládnete.  

-  Cokoliv jemného.  

Takže třeba knoflíky a tkaničky ty Vám dělají problém?  

- To ještě jo, ale třeba holení.. když se prostě ty pohyby opakujou. Je problém 

vyčistit si třeba zuby.  

Potřebujete nějak pomoci s hygienou?  

- Zvládám, ale trvá to čím dál dýl.  

Používáte vanu nebo sprchový kout?  

- Sprchový kout.  

 



 

A máte tam židličku nebo stoličku?  

-  Ano.  

Je nějaký pohyb, který Vám činí největší obtíže?  

-  Chůze.  

Potřebujete pomoct pro posazování a vstávání ze židle?  

-  To ještě ne.  

Při ulehání nebo vstávání z postele?  

- To taky zvládnu.  

Zvládnete se dopravit sám na místa Vámi potřebná?  

-  Dojedu pro basu piva, v rámci Liberce autem, ale jinak mě žena vozí.  

Jste schopen zvládnout domácí práce?  

-  Lehčí.  

Máte pocit, že tyto činnosti trvají delší dobu, než před onemocněním?  

-  Rozhodně.  

Potřebujete si odpočinout mezi činnostmi?  

-  Vydržím pracovat maximálně 5 minut, pak potřebuju čtvrt hodiny na uklidnění, 

ale ty intervaly se prodlužují. K polednímu potřebuju odpočinek na půl hodiny 

a pracuju 2 minuty.  

Jste schopen sám si uvařit?  

-  Nikdy jsem nevařil.  

Takže práce na zahradě Vám dělá nějaký problém?  

-  Zatím musím dělat.  

Zatím se tedy snažíte, pomalu ale snažíte..  

-  Při Parkinsnu je důležité pořád se pohybovat.  

A co třeba na zahradě děláte?  

-  Na zahradě je furt co dělat. Minule foukal vítr, tak nám spadla vrba, vzal jsem 

sekyru a nůžky a ostříhal ty větvičky.  

Co je potřeba tedy tak nějak zvládnete, ale jde to pomalu..  

-  Jo, ale ne vždycky.  

Jste schopen sám si dojít nakoupit?  

-  Jsem, ale nechodím.  

Dělá Vám problém pohybovat se mezi lidmi?  

-  No čím dál víc.  

Takže pokud byste si měl vybrat jestli menší obchod nebo větší supermarket?  



 

-  To úplně nevadí. Maloobchod, tam budu stát frontu a velkej obchod, ten musím 

procházet.  

Jste schopen přenést 5 – 10kg na krátkou vzdálenost?  

-  Co to je krátká vzdálenost..  

Aspoň 100 metrů.  

-  No vy jste se zbláznila.. v žádným případě. 100 metrů ani sám nedojdu, 

najednou.  

Užíváte léky samostatně?  

-  Musím. On tomu nikdo nerozumí, z rodiny.  

A dodržujete pravidelnost podávání? Myslíte si na to sám?  

-  No, jistě.  

Cítíte nějakou změnu po užití léku?  

-  Bez těch léků bych tu už nebyl.  

Takže při všem cítíte změnu, že se Vám líp pohybuje?  

-  No to je různý, to zaleží na spoustě věcí.. co sníte, kolik bílkovin, to je složitá 

otázka..  

Domníváte se, že riziko ztráty soběstačnosti v běžných činnostech je u Vás vysoké?  

-  No, ano.  

A v čem si myslíte, že Vás nemoc nejvíce omezuje.  

-  No, teď už spíš psychika. Ty pohybový věci ty taky, ale teď už je to spíš jen 

u psychiky. Pojedu do Prahy, kde si mě psychiatři podaj.  

Ovlivňují zhoršené komunikační schopnosti Vaši soběstačnost?  

-  To jistě.  

A jakým způsobem Vás to omezuje?  

-  No víte co s Vámi se sotva domluvím.  

Využíváte nějaké kompenzační pomůcky?  

-  Zatím ne.  

Jaké máte problémy s chůzí?  

-  No tak Parkinson je znám tím, že drobní krok a stavy on, off, kdy zamrznete 

a pak nejste schopná se rozejít.  

A tohle se Vám stává často?  



 

 

-  No jeje, ale je to jak kde, záleží kde se zrovna pohybujete.  

Jak dlouho myslíte, že vydržíte chodit nebo kolik myslíte, že ujdete?  

-  Něco Vám řeknu, zajímavý je, že třeba na kole jezdím, elektrokole teda, a ujedu 

50 kilometrů a kdybych měl jít pěšky, ujdu 20 metrů a musím se zastavit. Těch 

50 kilometrů ujedu najednou.  

Dělá Vám potíže i dlouhé stání?  

-  Stání je stejné jako chůze, ty nohy jsou zatížené a najednou přestanou 

poslouchat.  

Dokážete dostatečně rychle přejít vozovku?  

-  No, ještě mě nic nezajelo.  

Zvládáte chodit i v nepříznivém terénu?  

-  No, špatně.  

Máte při domácích aktivitách nějaké bolesti či jiné obtíže?  

-  Parkinson nebolí.  

Využíváte v současnosti nějakou sociální službu nebo sociální dávku?  

-  Jo, nějaký peníze.  

A k čemu to využíváte, jako transporty k lékaři?  

-  Jo, většinu doktorů mám v Praze a to něco stojí.  

Máte strach z pádů?  

-  Ukrutnej. Pro Parkinsonika znamená upadnout = něco si zlomit.. Ztráta 

pohybu, to je prostě konec.  

Jsou u Vás pády časté?  

-  Zatím se to snažím ustát.  

Když upadnete, dokážete se sám zvednout?  

-  Zatím jo 



 

Ovlivnila vaše choroba rozestavění nábytku v domácnosti?  

-  Ne.  

Máte někde v domácnosti přidělaný madla?  

-  Ve sprše.  

Jste schopen přesouvat se v jiném prostředí než je domácí prostředí?  

-  Ano.  

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí než před onemocněním?  

-  Ne.  

A kvůli čemu se vyhýbáte společnosti?  

-  Nebaví mě to.  

Jen kvůli tomu?  

-  Prostě to potřeba není.  

Je nějaká část dne, kdy se Vám pohybuje nejhůře?  

-  Odpoledne.  

Chodíte si během dne lehnout?  

-  Po obědě pravidelně.  

Takže jenom jednou denně?  

-  No, jednou nebo dvakrát.  

A když si odpočinete, máte pocit, že se můžete zase lépe pohybovat?  

-  Na chvíli.  

Máte ještě nějaké jiné problémy, které Vás ovlivňují při pohybu.  

-  Mladý holky už mě nechtějí.  

Snažíte se cvičit nebo rehabilitovat?  

-  Chodím plavat. 

A cítíte změny po tom?  

-  Uleví se, když jsem týden bez plavání, tak mi to schází.  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha G Respondent 2 

 

Respondent 2 

Kolik je Vám let? 

- 77 

Jak dlouho už máte Parkinsonovu nemoc? 

- Já to odhaduju tak na 2 roky. 

Takže před dvěma lety stanovili lékaři Parkinsonovu nemoc? 

- Ne, před rokem. 

Užíváte často léky na Parkinsonovu nemoc? 

- Každý tři hodiny. 

Mohl byste mi stručně popsat, jak to u Vás začalo, které příznaky se objevily jako první? 

- První příznaky jsem pocítil, když měla vnučka svatbu a zdálo se mi, že jsem 

takovej jako přiožralej, mátožnej, bez jiskry a to jsem nevěděl ještě co to je. 

To jsem se ještě ani nenapil a měl jsem pocit jako kocoviny, jako bylo to blíživý, 

ne najednou. Prostě se začala ztrácet energie a zdá se mi, že to bylo od těch dob, 

co jsme prodali barák, ve kterém jsem vyrostl, který jsem 50 let obhospodařoval. 

Ten se teda konečně prodal, to byly problémy s prodejem. Zdá se mi, že valnou 

část na tom nebo podíl na tom měly nervy, který se nějak shlukly nebo jestli jsem 

nastydl tadyhle na ty partie kolem krku, kolem hlavy.. A začalo to.. to byl takovej 

nějakej, marně tápu a přemýšlím, kde to bylo nebo jestli bylo něco přesnějšího, 

ale zatím s odstupem toho jednoho nebo dvou let nemůžu říct, že bych zažil něco 

jinýho, co by mě k tomu vedlo. Chodím do práce, nepociťoval jsem nic, nikdy 

žádný větší nemoci. Tak to byl takovej začátek. 

A tady kvůli tomu jste se rozhodl, že půjdete k lékaři? 

- Ano, že půjdu k lékaři a vojenská lékařka mně prohlídla a zjistila, 

že je to Parkinson. 

Teď tedy bydlíte v bytě? 

- Ne, v baráku, ale v jiným. 

Dokážete se obléknout sám? 

- Jo, tohleto, s tím nemám problémy.  

Nikdo Vám s ničím nepomáhá? 

- Ne. 

Máte pocit, že Vám choroba ovlivňuje jemnou motoriku? 



 

- Ano. 

Knoflíky si zvládnete zapnout? 

- Knoflíky si zvládnu zapnout, já mám dojem, že u knoflíků je největší problém 

v tom, že jsou tlustý, že člověk pod ně nedostane nehet a tím pádem je prostě 

problém je zapnout, asi. I když jsem zdravej, jo to je cejtím to byl problém. Když 

se na to ptáte, mám bratrance kterýmu je třiadevadesát a ten s tím má problémy 

a není Parkinsonik.  

Při čem máte pocit, že je ovlivněna ta jemná motorika?  

- Když mám trojku šroubeček, tak to už nezašroubuju, to už se mi pak.. chvíli 

to jde a pak se začnou ruce klepat. 

S hygienou potřebujete pomoct? 

- Ne. Zatím ne. Když se mi nechce mejt, tak mi žena pomůže.  

Koupete se ve vaně nebo se sprchovém koutě? 

- Ve sprchovém koutě nebo ve vaně, většinou ve sprcháči. 

A máte tam nějakou židličku? 

- Ne, zatím nic takovýho. Židlička je tam nainstalovaná, ano protože to máme 

důchodcovský byt.  

Ale nepoužíváte ji. 

- Ne. 

A činí Vám nějaký pohyb potíže? 

- Nedokážu zrovna říct, snad řekl bych, že ani ne. 

Když se posazujete nebo vstáváte ze židle, potřebujete pomoct? 

- Z křesla se opřu, vstanu. Bez problému. Bolej mě tadyty partie (ukazuje 

na bederní část zad). To přejde, to rozchodím, to je jediná potíž. Těžko se sbírám 

z pod auta, protože jsem automechanik, takže musím vlézt pod karoserii.  

Když si jdete lehnout nebo při vstávání z postele, máte nějaký potíže? 

- Už se mi moc nechce. 

Takže pomoct nepotřebujete, zvládáte to sám? 

- Zaplať Pán Bůh ne. 

Zvládnete se sám dopravit na místa Vámi potřebná? 

- Ano. 

Jak cestujete? 

- Jak cestuju, osobním automobilem, značky Opel. 

Jste schopen zvládnout domácí práce, jako je nějaký běžný úklid nebo mytí nádobí? 



 

-  Jo, to jo. 

Máte pocit, že Vám tyto činnosti trvají déle než před onemocněním? 

- No, tak určitě musím být opatrnější. 

A máte pocit, že si mezi těmito činnostmi potřebujete odpočinout? 

- V práci ano, sice nepracuji aktivně, pomáhám, topím a podobně, ale už cítím, 

že občas si jdu sednout, kochám se pohledem do přírody. 

Jste schopen sám si uvařit? 

- Vodu a topinky, to bych zvládl. 

A předtím jste nevařil? 

- Nikdy. Zatím na tom máš ženskou. Ještě polívku z pytlíku jsem zapomněl. 

Práci na zahradě jste schopen zvládnout? 

- No tak, jsem. 

Co třeba děláte na té zahradě. 

- Jezdím sekačkou. 

To Vám jde? 

- To mi jde, když se mi povede natočit křoviňák, tak ještě s křoviňákem zápasím.. 

ale on to je prevít on nemaká a vycukal jsem si ruku.  

Jste schopen sám si dojít nakoupit? 

- Jo, to jo.  

Pohybovat se mezi lidmi, dělá Vám to nějaké potíže? 

- No, nedělá mi to potíže, ale cítím, že už to není to co to bývalo. Už ta jistota 

je pryč. 

Chodíte radši do větších supermarketů nebo do menších obchodů? 

- Já spíš radši do menších, no ale jinak to nejde, chodíme i nakupovat 

do Kauflandu, bez problému. 

Jste schopen přenést 5 – 10 kg na krátkou vzdálenost? 

- No to jsem. 

Takže donést domů nákup Vám ještě nedělá problém. 

- Ne, nedělá. 

Jste schopen užívat léky samostatně? 

- Jo, určitě. 

A dodržujete pravidelnost? 

- No, snažím se, někdy si vezmu dvakrát, někdy na to zapomenu. 

A cítíte nějakou změnu po užití léku? 



 

- No, samozřejmě. 

A při čem třeba? 

- Jako činnost myslíte? 

Ano, jako je třeba ta chůze, vstávání, sezení.. 

- No to se mi nezdá, ale jako v globále cejtím, že ten lék prostě existuje, není 

to takový úplně hmatatelný, nemá to hranici. Je to takový pozvolný. A když 

si ho nevezmu, tak samozřejmě cejtím, že jsem takovej slabší, zvladlej ano, 

přibržděnej.. člověk se cejtí jako přibržděnej. 

Domníváte se, že riziko ztráty soběstačnosti v běžných činnostech je u Vás vysoké? 

- No, není. 

Ovlivňují zhoršené komunikační schopnosti Vaši soběstačnost? 

- To ne. 

Využíváte nějaké kompenzační pomůcky? 

- Co je tím myšlený.. kompenzační pomůcky.. 

Hůl nebo chodítko. 

- Ne, zatím ne. Jen auto. 

Máte teda nějaké problémy s chůzí? 

- Musím se… když jdu někde po place, kde na mě koukaj, tak se musím hlídat. 

To by člověk pak.. nebo ten povrch tý silnice nebo chodníku je znát a člověk 

chodí automaticky a cítím, že tu nohu zadrhuju. Taky paní doktorka, když tam 

přijdu na kontrolu, tak musím chodit po cimře, jestli mi to nedělá problémy. 

Velký problémy to nejsou, ale musím na to myslet. 

Jak dlouho vydržíte chodit? 

- 20 kilometrů, no problém.  

Dělá Vám potíže dlouhé stání?  

- No, to spíš na záda. 

Záda vás z toho bolí? 

- No tak v práci, to si sednu, co se dá dělat.. nebo lehnu, je to tak, co si budem 

povídat. 

Dokážete dostatečně rychle přejít vozovku? 

- To dokážu ještě. 

A zvládáte chodit i v nepříznivém terénu? 

- No, tak nějak s opatrností. 

A pracujete teda? 



 

- Chodím pomáhát, vypomáhát s topením a pomocnýma pracema. Jen tak 

co stačím, protože pracuju u syna, takže on mi nemůže moc poroučet. 

A při domácích aktivitách máte nějaké bolesti nebo jiné potíže co Vám ovlivňují při 

tý hybnosti? 

- Ne. 

Využíváte v současné době nějakou sociální službu nebo sociální dávku? 

- Ne. 

Máte strach z pádu? 

- No bodejť. 

Už jste někdy upadl? 

- No upadl jsem už mnohokrát. 

Myslím, teď v důsledku nemoci. 

- Ne, myslím, že zatím ne. Je pravdou, že někdy je takovej momentální pocit, při 

otočení v koupelně nebo tak, že se musím chytit, ale není to moc. Je to takovej 

začátek, to přijde, jak mi starý mazáci říkaj.. 

A dělá Vám větší potíž chůze nebo dlouhé stání? 

- No, spíš to stání. 

Ovlivnila Vaše choroba rozestavění nábytku v domácnosti?  

- Ne. 

A máte někde přidělaný madla po domě? 

- Ne. 

Takže jste schopen přesouvat se i v jiném prostřední, než je prostředí domácí? 

- Určitě. 

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí jako před nemocí? 

- Ne. 

A proč ne? 

- No, protože je člověk starší a ta vyjadřovací schopnost myslím, že drobet 

povolila a že už říkam, to je 80 % to co bejvalo. Chodím na třídní srazy 

pravidelně každej měsíc, schází se nás asi 8, každej měsíc pravidelně. No a tam 

jsem mezi svejma, který to tolerujou a mají potíže taky. Tři jsou zdravotní 

sestřičky, takže komentáře k tomu jsou vždycky dlouhý, věcný. 

Je nějaká část dne, kdy cítíte, že se vám pohybuje hůř? 

- Spíš bych řekl, že někdy je cítit, že je to lepší.  

A kdy cítíte, že je to lepší? 



 

- Já jsem to nevypozoroval, když jde tlak nahoru. 

A chodíte si během dne lehnout? 

- No po obědě, když nejsem v práci. V sobotu, v neděli. V práci nemůžu zase, 

to by blbě vypadalo.  

A důvod toho je jaký, jste unavený nebo si chcete jít jen schrupnout? 

- Pohodlnost. Lepší trávení. 

A máte ještě nějaké jiné problémy, které Vás ovlivňují při tom pohybu? 

- Myslím, že ne. 

A snažíte se nějak cvičit? 

- Chodíme každej týden plavat.. nebo plavat.. cvičit do bazénu. 

A cítíte nějaké změny při tom pohybu? 

- Samozřejmě, že je to lepší. Je to výborný, protože ten pohyb tu nemoc zřejmě 

potlačuje nebo nějak nevím, to vám spíš řeknou tadyhle ti starší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha H Respondent 3 

 

Respondent 3  

Kolik je Vám let? 

- Bohužel 70.  

A jak dlouho už máte Parkinsonovu nemoc? 

- 14 let. 

A po jaké době lékaři zjistili, že máte Parkinsonovu nemoc? 

- No tak necitlivá lékařka mi to řekla naplno. 

Užíváte léky často? 

- Každý 3 hodiny. 

Jak tedy nemoc začala? 

- Třesem levý ruky. 

A potom se to začalo ještě nějak projevovat? 

- Nijak. Pořád se mně třásla ruka, nejdřív jsem si z toho dělala legraci, že jsem 

jak z tý balady Bude se ti ruka třást, až ti vydlabeme mísu.. nebo tak nějak 

to bylo. No a když už mě na to upozornily kamarádky „Eliško, tobě se třese ruka, 

jdi s tím k doktorovi“, tak jsem šla. To už je 14 let.  

Stará se o Vás někdo? 

- Ne. 

Bydlíte v bytě nebo v rodinném domě? 

- V bytě. 

Dokážete se obléknout sama? 

- Vše. 

Není nic, s čím byste potřebovala pomoct? 

- No tak jsou situace, kdy člověk potřebuje pomoct, i když je zdravej, ale zatím 

jsem soběstačná. 

Máte pocit, že choroba ovlivňuje jemnou motoriku? 

- No, třeba dneska jsem si potřebovala vyndat kostici z podprsenky, 

tak se mi nedařilo. Až jsem musela udělat velkou díru, abych to vytáhla ven, 

ale to bylo možná, protože to byla nekvalitní látka.  

A jinak knoflíky nebo tkaničky, to Vám problémy nedělá? 

- Ne. 

Potřebujete pomoct s hygienou? 



 

- Ne. 

Umýváte se ve vaně nebo ve sprchovém koutě? 

- Ve sprše. 

A máte tam židličku? 

- Ne. 

A je nějaký pohyb, který Vám činí obtíže? 

- No tak, dle svýho věku.. si myslím, že bych se musela nějak omezovat. 

Potřebujete pomoct při posazování nebo vstávání ze židle? 

- Ne. 

Při ulehání nebo vstávání z postele? 

- Ne. 

Zvládnete se dopravit na místa Vámi potřebná? 

- Zvládnu. 

A jak se dopravujete? 

- Autem, vlakem, busem, pěšky. 

Takže řidičák ještě máte? 

- Ještě mi ho nevzali. Ještě jsem neudělala nějakej malér zatím.  

Jste schopna zvládnout všechny domácí práce? 

- Ano. 

A máte pocit, že tyto činnosti trvají déle než před onemocněním? 

- No tak trvaj dýl určitě, ale tak to já si myslím, že je spíše věkem.  

A potřebujete si odpočinout mezi činnostmi? 

- No, tak přijde na to, co je to za práci. Na zahradě hlavně. 

Co děláte na zahradě? 

- Když třeba ryju, tak si potřebuju odpočinout. 

Zvládnete si sama uvařit? 

- Ano. 

A zvládnete uvařit i časově náročnější jídla? 

- Ano. 

A dělá Vám nějaká činnost potíže? Krájení, strouhání.. 

- Ne. 

Nemáte pocit, že by Vám šlo něco hůř? 

- (kroutí hlavou) 

Jste schopna sama si dojít nakoupit? 



 

- Ano. 

Zvládáte se pohybovat mezi lidmi? 

- Ano. 

Chodíte raději do větších supermarketů nebo do menších obchodů? 

- Do menších.  

Jste schopna přenést 5 – 10 kg na krátkou vzdálenost? 

- Jsem zvyklá.  

Užíváte léky samostatně? 

- Jak to myslíte, jestli mi je někdo podává? Ne to ne. 

Takže pravidelnost si hlídáte sama? 

- No, tak někdy to neuhlídám.  

Cítíte nějakou změnu po užití léku? 

- Ano, je mi líp. Půl hodiny po tom co si vezmu prášek, tak je mi líp jako. Celkově, 

ale tak mě je dobře i celý den třeba, ale tak to záleží na tom, jak jsem naladěná. 

Jestli mě někdo nerozčílil, nenaštval. Takže pak je to jako blbý no. 

Domníváte se, že riziko ztráty soběstačnosti v denních činnostech je u Vás vysoké? 

- No, tak to může přijít ze dne na den. Já jsem na to připravená. Zatím ne. 

A máte pocit, že máte zhoršené komunikační schopnosti? 

- Ano. Už se tak neumím vyjádřit jako dřív. Nedělalo mi problém mluvit před 

lidmi na veřejnosti. Teď už bych si netroufla asi. 

Využíváte nějaké kompenzační pomůcky? 

- Ne. 

A máte problémy s chůzí? 

- Mám problém s chůzí, ne velkej, ale to není kvůli nemoci, ale protože mám 

bolavý.. mám zánět šlachy v kotníku.. 

A příčinou toho Parkinsona nemáte pocit.. 

- Ne, to ne. 

A dlouhé stání Vám taky nevadí? 

- Vadí, bolí mě ta noha. 

Dokážete rychle přejít vozovku? 

- Ano. 

A zvládáte chodit i v nepříznivém terénu? 

- Zvládám. 

Máte při domácích aktivitách bolesti či jiné obtíže? 



 

- Tak pokud mám bolesti, tak ty aktivity nedělám. 

A souvisí to s Parkinsonem? 

- Parkinson nebolí. 

Nebolí. Takže Vás to ničím neomezuje? 

- No jen když se cítím unavená, tak nemyju okna a takovýhle náročný práce. 

Využíváte v současné době nějakou sociální službu nebo sociální dávku? 

- Ne. 

Máte strach z pádů? 

- Mám, dneska jsem lezla na žebřík. 

Upadla jste? 

- Neupadla jsem, ale byla jsem ráda, když jsem slezla dolu? 

A jsou u Vás pády časté, kvůli Parkinsonovi? 

- Ne. Někdy mám pocit takovýho.. jakože se zamotám, ale rychle se z toho 

dostanu. 

Ovlivnila Vaše choroba rozestavění nábytku v domácnosti? 

- Ne. To je můj koníček totiž. 

Musela jste někde přidělat madla? 

- Ne, ale potřebovala bych ve sprše. Když si myju hlavu nebo nohu, tak se bojím 

pádu, protože bych si něco zlomila. Což bych nerada.  

A jste schopna přesouvat se i v jiném prostředí než je domácí prostředí? 

- Lítám do Ameriky. 

Fakt jo? 

- Za dcerou, to je náročný.  

To musí být náročný, ten let hlavně.. 

- Ano, ten hlavní z Evropy. A ty přestupy, to je šílený, někdy dceři říkám, jsem 

tady naposled.  

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí jako před onemocněním? 

- Ne. 

A kvůli čemu se společnosti vyhýbáte? 

- Já se nevyhýbám, ale už to není tak častý, protože už mě to tak nebaví. Všude 

jsou jenom mladí lidi a hudba, která mě nic neříká.  

Je nějaká část dne, kdy se Vám pohybuje nejhůře? 

- No tak pozdě večer, to mě bolí celej člověk. 

Chodíte si během dne lehnout? 



 

- No tak chodím, protože spím třeba 3 nebo 4 hodiny, protože mám špatné spaní. 

Tak si lehnu a usnu třeba na 20 minut, ale mně to stačí. 

Takže pak se cítíte odpočatá? 

- No, taková čilejší. 

A máte ještě nějaké jiné potíže, které Vás ovlivňují při pohybu?  

- No tak ten kotník, jak jsem uvedla. No jinak snad ani ne. Tak tím, že jsem 

o hodně přibrala, než oproti tomu, když jsem byla mladá. Za to viním 

Parkinsona, protože mám pořád chuť na sladký. Včera jsem si upekla vanilkový 

rohlíčky a dneska byste tam našla tak tři a bylo jich asi pětadvacet. Ty léky, 

to je sladký všecko, aby ten mozek nějak reagoval... nevím já mám prostě pořád 

chuť na sladký a nebráním se tomu. Jsem přibrala 15 kilo. 

A snažíte se cvičit? 

- No, tak snahu mám, ale je to katastrofa, třikrát s sebou hodím a už jsem 

unavená. Nenávidím sport už od mládí. 

Takže žádný změny po cvičení necítíte? 

- No mě baví to plavání, proto sem chodím, ale cvičení to teda mi nic neříká. 

A po tom plavání je ta hybnost lepší? 

- Jo, určitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha I Respondent 4 

 

Respondent 4 

Kolik je vám let?  

- 63. 

Jak dlouho už máte Parkinsonovu nemoc?  

- Parkinsonovu nemoc mám od roku 2007.  

V roce 2007 vám lékaři stanovili Parkinsonovu chorobu? 

- V roce 2007 mi lkaři stanovili Parkinsonovu nemoc. 

Jak často užíváte léky? 

- Tak léky užívám po vícero (vyjmenovává léky) Nacom po 3 hodinách, k tomu 

ještě česnek a rybí tuk.  

A jak u vás nemoc začala, nějaké první projevy, jestli byste mi mohl říct? 

- Takže mi začala nemoc po operaci na čtyřnásobný bypass a po infarktu, kdy 

zhruba do 3 měsíců po operaci, mě začaly bolet karpály, začaly mě bolet ruce, 

chodil jsem prostě vyloženě jako, když nemůžu natáhnout ruku normálně. Takže 

jsem prodělal řadu vyšetření a konstatovaly mi parkinsonovu nemoc. S tím 

marodím do posavaď, takže mám toho po vícero infarkt, angioplastiky, 

čtyřnásobný bypass, parkinsona a spánkovou apnoi.  

To toho teda máte hodně... 

- Mám toho hodně... 

Stará se o vás někdo? 

- Stará se o mě přítelkyně, u které bydlím. Takže mám jako péči zajištěnou, i když 

zatím jsem až na některé věci soběstačnej, protože jsem byl celej život zvyklej, 

jak se řiká starat se o sebe. Mám problémy, ale jdou prostě řešit. 

Bydlíte v bytě nebo v baráku?  

- Bydlím v bytě, v paneláku. V pátém patře, 3+1.  

Zvládnete se obléknout sám?  

- Jak kdy, jak co. 

Tak co vám třeba nejde?  

- Co mě jde velmi špatně, protože ještě musím říct k tomu, je dobrý... jsem 

po úraze, kdy už rok mi léčí rameno a loket, protože jsem si to rozbil. Takže mám 

problémy, třeba při...musím napřed natáhnout ruku, nandat si bundu a pak 

to musím přehodit. Problém mi dělá jednak moje postava, břicho žejo. 



 

Či-li já se... mám problém si navlíct ponožky, mám problém si navlíct kalhoty, 

dát si kšandy nebo prostě cokoli takovýho, kdy musím s těma rukama. A když 

se mi rozklepou, tak prostě neudělám nic a musím prostě za paní, aby 

mi pomohla.  

Ve stoje se zvládnete obléknout?  

- No nezvládnu. Kalhoty.  

Takže choroba u vás asi ovlivňuje jemnou motoriku, v čem všem třeba? Co vám nejde? 

- Nejde mi... já jsem kuchař vyučenej, takže já si právě vařím a to je problém, 

protože nedokážu krájet. Jo, jakmile vezmu něco do tý ruky, tak se mi rozklepe, 

takže buďto mi to všechno připravuje pani nebo kupuju všechno, jak se říká, 

předpřipravený, abych měl co nejmíň práce   nejde mi s těma rukama. Bojím se, 

abych se nepodřezal s těma rukama. Co mi nejde, navlíct se do rukávů. Kupuju 

si boty teď už na zimu se suchým zipem, abych do nich vjel a jenom si to zadělal 

a jinak zatím jako je to dobrý. 

Potřebujete pomoct s hygienou? 

- Ano, potřebuju pomoct zaprvé do vany a z vany. A mám problém prostě, že když 

si sednu do vany, tak mám velkej problém, jak jsem silnej, já se tam prostě 

zapresuju. Teď mě nemůžou dostat ven, takže mám tam různý madla a úchyty, 

žejo, abych se dostal... Mám problém s přední a zadní partií pohlaví... zadeček 

žejo... hlavně zadeček, tam si těžko s tou rukou prostě šáhnu, ale vždycky 

to přežiju.  

Při posazování nebo vstávání ze židle, potřebujete pomoct?  

- No, jak kdy, záleží na tom, jak je ta židle vysoká. Samozřejmě preferuju trošku 

vyšší židle, protože z nich sklouznu. Když je ta židle nižší, tak se musím opírat 

o stůl a někdy prostě jak se opřu o stůl postavím se a najednou jdu zase dozadu 

a musím dávat pozor, abych... radši se musím přidržet stolu, abych 

se nepřevrhnul. 

Když si jdete lehnout nebo při vstávání z postele, to potřebujete pomoct?  

- Ne, to dokážu. To se šoupu furt, až se šoupnu na kraj postele a pak vstanu, dám 

si židli před sebe a vstanu, nebo se otočim prostě, jdu do kleku a vstanu.  

Zvládnete se dopravit na místa vámi potřebná sám?  

- Opět, jak kdy, jak kde, jak kam. Používám, paní... máme auto, takže paní mě 

odveze autem na vyšetření. Já jsem přestal jezdit, protože se bojím. Máme 

to k doktorovi dále, když to máme do nemocnice 5 minut, využíváme ty sanitky 



 

pro postižený a tak dále. Kdy si objednáte sanitku, ona vám přijede na ten den, 

na tu hodinu, když jste u doktora, tak vám obstará nákup všechno. Stojí 

to myslím 160 korun nebo 80. Když chcete jenom odvézt, tak 80, když chcete 

i nakoupit, vyzvednout léky, tak 160. Anebo jdeme pomalinku, v klidu pěšky, 

ze severní terasy dolu do nemocnice nebo kamkoli. Paní má taky berličky, takže 

jdeme jak dva postižený, ale co se dá dělat... 

Takže většinou vás paní doprovází?  

- Teď už jo, protože už je taky v důchodu. 

Jste schopen zvládnout domácí práce? 

- No, je to horší, ale jsem.  

Máte pocit, že tyto činnosti trvají delší dobu než před onemocněním?  

- No, tak o půl času. To co jsem dělal 10 minut, dělám 20, nebo i půl hodiny. 

Jste i teď teda si schopný uvařit?  

- Jsem, když to mám předpřipravený, že nemusím krájet, tak jo. 

Takže vám dělá problém jen to krájení?  

- Jen to krájení. 

Jste schopen zvládnout nějakou práci na zahradě?  

- Přímo nenávidím práci na zahradě. Zahrada není prostě můj koníček. 

Zvládnete si dojít sám nakoupit?  

- No, když mám berličku nebo já mám takovou tu hůlku. Nesmí to bejt daleko. Pro 

mě je 300 – 400 metrů, tak hranice, pak odpočívám a on je i problém, když máte 

berli a tašku. A teď se vám začne klepat ruka a to nevíte, co kam dát. Tak radši 

čekám na paní, než přijde nebo te´d už je doma, když je v důchodu a jdeme spolu 

na nákup nebo jedeme autem. 

Zvládáte se pohybovat mezi lidmi nebo dělá vám nějaký problém vyhýbat se jim?  

- Jak to myslíte? 

Třeba v těch velých supermarketech, jestli vám dělá problémy vyhýbat se lidem. 

- Dělalo mi to problém ze začátku, teď už jsem si zvyknul a chodím nakupovat 

většinou na večer, protože mají otevřeno do 10 hodin. Tak chodíme mezi půl 

devátou a devátou, protože je supermarket prázdnej, takže v klidu jdeme 

nakoupit a nakoupíme tam všechno bez problémů.  

Jste schopen přenést 5 – 10 kg na krátkou vzdálenost? Třeba 100 metrů. 

- Jo, to ne. Tak takle jsem schopen, když mám nakup v tašce, tak to vzít a musím 

to vzít do pravý ruky. Ta levá, tou držím berličku a ujdu nevím 10 – 15 metrů, 



 

postavím si to, odpočinu si a zase dalších 20 třeba... taky podle toho, jestli jdetě 

do kopce nebo do schodů v baráku nebo prostě jakkoli. Ale jsem schopnej 

na kratší vzdálenost, 100 metrů už je hodně, ale po těch 15 – 20 metrech, jsem 

schopnej to dojít.  

Užíváte léky samostatně? Jako jestli si na to myslíte a ty prášky si berete sám? 

- Já bych to řekl takle. Večer si připravím prášky na ráno, ráno si připravím 

prášky na poledne a večer třeba podle toho jestli jsem doma nebo nejsem doma. 

A nutno říci, že mi to dělá problém, protože na to často zapomínám. Jo, takže 

prostě kolikrát si říkám a ono na toho parkinsona je přece jen znát, 

když si ty léky nevezmu. Doktor mi říkal, 2 dny vydržíš bez léků, třetí den už bude 

kritickej. Toho se prostě vyvaruj. Takže snažím se, jak se říká, myslet na to, 

abych si vzal prášky.  

Cítíte nějakou změnu v tý soběstačnosti po užití léku? 

- Já bych řekl, že spíš mi to pomáhá, abych usnul nebo abych mohl v klidu ležet. 

Mně se stalo, že jsem si zapomněl prášky, tak se mi začala škubat noha. Jo, takže 

mi dávali citalon nebo citalec a nacom. Je to problém no. Musí si na to člověk 

myslet. Já na to zapomenu, i když mám ten dávkovač.  

Takže kromě té nohy při tom ležení nějakou výraznout změnu necítíte? 

- Já bych řekl, já už jsem tak přepráškovanej z toho co beru, že si někdy myslím, 

že jsem jak chodící chemická továrna. 

No, máte toho opravdu hodně. Myslíte si, že riziko ztráty soběstačnosti v běžných 

činnostech je u vás vysoké?  

- No, ono je to těžký říct, vysoký nebo nízký. Záleží na tom, já jsem vlastně 

kardiak, takže u mě se to slučuje všechno dohromady. Což znamená je horko, 

špatnej tlak a na mě to má vliv. Jsou dny, kdy třeba i prospím. Mám problém 

spát v noci, pak spím přes den. Takže ono prostě... já už si skutečně nechci brát 

žádný další prášky, protože už jich mám tolik, že se snažím, tak si sednu 

k televizi nebo k počítači. Dokavaď, jak se říká, se neskulím hned vedle postele, 

tak se akorát se překulím a bude.  

Máte pocit, že nemoc ovlivňuje i komunikační schopnosti?  

- Ano. Já velmi často... já jsem dřív přednášel, takže jsem byl zvyklej hovořit, jak 

se říká k lidu... takže když si na mě náhodou někdo vzpomene, že by mě nechal 

vydělat něco. Tak vždycky upozorňuju, řikám, že jsem kardiak, jsem parkinsonik, 

začínám zapomínat prostě slova. Což znamená, budu mluvit a už cejtím, že jsem 



 

to zapomněl, tak dvakrát klepnu do půltíku nebo do židle, kde sedím nebo něco. 

Prostě snažte se mně, jak se říká, pomoci. Tím že si řeknete, tam by mohlo být 

tohle, protože jinak já na vás budu koukat a budu přemýšlet a vy si budete řikat, 

co tomu chlapovi je, on se zbláznil. Takže dělá mi to problémy, jako nemám 

problémy mluvit k lidu, ale tím, že zapomínám. Tak je na to musím upozorňovat, 

že se to může stát. 

Jaký kompenzační pomůcky využíváte? 

- Bereme-li kompenzační pomůckou i všechny možné úchyty, tak ty mám 

v koupelně, protože se chytám. Ten byt je tak plnej nábytku, že mám problém 

se chytit něčeho. 

Takže pak chodíte venku jen o tý berli?  

- Můžu vám říct, že když zapomenu berli, tak na to přijdu tak po 100-200 metrech 

řeknu si, sakra jsem nějakej nejistej něco nemám, no hele berličku. Tak buď 

se vrátím, anebo se mi i stalo, že jsem si koupil novou. Já je furt někde 

zapomínám a brejle zapomínám. To je horší, protože mám čtvery brejle a teď 

už mám jen jedny. 

Jaké máte problémy s chůzí?  

- Mám. Zakopávám, velice často... mně dělá problém maličká nerovnost 

na chodníku, třeba jo vystouplý kostky nebo prostě tam někde, když musím jít 

po schodech, tam mně to dělá velký problém, protože škobrtnu a natáhnu se. 

Mám problémy při vystupování z autobusu, trolejbusu, tramvaje, kdy prostě 

se vyloženě bojím vstát než zastaví, protože jakmile se postavím, tak ztrácím 

rovnováhu. Držím se obou tyčí a teď ještě jak mám tu ruku po tom úraze, takže 

to je ještě horší. Kolikrát se otevřely dvěře a já jsem vypadl. Já se tomu směju, 

protože musím se s tím naučit žít. Mám problémy při chůzi, mám problémy při 

vystupování, mám problémy při chůzi ze schodů. Kor třeba když mám boty 

co mají delší špičku, než na kterou jsem zvyklej nebo když jsou úzký schody, 

nebo když jsem někde, kde je... že to zapomenou, dle zákona, označit. Tou 

žlutočernou páskou nebo něčím a nepočítáte s tím a najednou šlápnete a máte 

tam... a spadnu. 

Jak dlouho vydržíte chodit?  

- No, mám strach. Na chůzi do kopce nebo do nějakýho slabýho kopce, to mám, 

dá se říct, panickou hrůzu. Když třeba jdu s někým, že mluvím, že se na toho 

člověka upnu a on zase mluví na mě abych já nemohl... takže to pak ujdu. Takže 



 

bez problémů ujdu 300 – 400 metrů a jinak s malejma přestávkama ujdu i 3 km. 

Ale musí bejt, jak se říká, hezky... nesmí bejt horko a záleží na tom kudy jdu, 

nejlépe, kde to znám. 

Dělá vám potíže dlouhé stání?  

- Dělá no, protože já vždycky musím udělat třeba 3 – 4 kroky, nohy si rozcvičit, 

aby se mi zlepšil oběh. Využívám někdy tvrdě, svého průkazu ZTP, kdy mládež 

různě někde sedí a já jdu okolo, potřebuju si odpočinout a oni na mě koukaj, 

že se smějou a já říkám pánové a dámy, rád bych si sedl. Takže využívám 

i průkaz, abych řekl pravdu, nerad chodím moc. 

Jak dlouho takle vydržíte stát?  

- 5 minut. 5 – 10 minut, když mám hůlku tak dýl. Záleží na tom, já když se najím, 

tak prostě začínám mít hlavičku dolu. Takže to je problém, když jdeme někam 

na oběd. Jak vyjdu ven, už to na sobě cejtím, musím se prostě hned rozejít. 

Jakmile bych zůstal někde sedět, tak usnu.  

Zvládnete dostatečně rychle přejít vozovku?  

- Ne, musím si dávat hodně velkej pozor, protože některá auta jezdí rychle, než byl 

člověk zvyklej. Takže radši jdu po přechodu nebo počkám, když opravdu nic 

nejede. Ale radši počkám a pustím 10 aut než pod jedno vletět. Či-li ano, mám 

problémy, už i kolikrát se mi stalo, že jsem neodhadl tu vzdálenost, tak jsem 

se radši vrátil ty tři kroky. Než se rozběhnout, což mi dělá problémy. Pak 

je trošičku namrznuto nebo něco a kolikrát jsem s sebou praštil na silnici. Takže 

si dávám pozor. 

Zvládáte chodit i v nepříznivém terénu?  

- Špatně. Nepříznivý terén... teď jsem byl na setkání z vysoký školy po 40 letech 

a měl jsem problém, protože jsme byli v Tatrách. Tak mám tak dobrý kolegy, 

že mě vždycky dva drželi, každej z jedný strany a nebo mě tahali a pomáhali mě, 

tam kde to nešlo. Za což jsem jim byl vděčnej, protože už nemám, jak se říká, 

takovou tu rychlost, čapnout se skály nebo něco. 

Máte při domácích aktivitách bolesti nebo nějaké jiné obtíže?  

- Mám. Já, díky tomu, že beru tolik těch prášků, tak mám stále zácpu. Jdu 

na velkou, tak jednou za týden, což je hodně málo a nejsem schopen jakýkoliv 

prostě... už na mě vyzkoušeli, kde co a nic na mě nepůsobí. 

Využíváte tedy nějakou sociální službu nebo sociální dávku?  



 

- 880 kč měsíčně, mám sociální dávku. Což je, když to vydělíte 30, dost málo, když 

mě musej tahat z vany třeba nebo... 

Máte strach z pádů?  

- Mám velkej. Měl jsem ten těžkej úraz, kdy jsem měl zlomený rameno, naštíplej 

loket, naražený žebra a do dneška se ještě léčím, furt chodím po doktorech 

a chodím na rehabilitace a všechno. Mám strach z pádů, protože už nedokážu 

tak rychle reagovat, skulit se třeba do klubíčka. To už nejde. 

A když spadnete, zvládnete se zvednout sám?  

- Jak kdy, záleží na tom, jestli se hodně natluču. Teď dvakrát mě zvedali, protože 

jsem... 

A padáte často?  

- Jednou týdne, dvakrát týdně. 

To mi přijde hodně často. 

- Proč? Když to vezmete, že máte třeba... musíte si dávat třeba pozor kudy jdete 

a jak jdete. Ono když vystoupíte a máte tam kostky na silnici a máte je špatně 

udělaný, což je normální, tak se natáhnete hned jo.  

Ovlivnila vaše choroba rozestavění nábytku v domácnosti?  

- Jo, muselo se to rozestavět tak, když jsme se stěhovali, abych měl možnost 

prostě... Chytnu se stolu a teď se třeba musím chytit, druhý tý... abych tam měl 

třeba skříňku nebo tak. 

Vy jste říkal, že máte madle přidělaná jenom v koupelně, ještě někde?  

- Na toaletě. 

Jste schopen přesunout se i v jiném prostředí, než je domácí prostředí nebo prostředí, 

které dobře znáte?  

- Jdu pomalu, musím si to prohlídnout. Musím se zeptat, kde mají toaletu, musím 

se zeptat, kde mají všechno ostatní. Jsem přizpůsobivej v tomhletom.  

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí jako před nemocí?  

- Ne, bohužel. 

A proč ne?  

- Protože před nemocí jsem zastával funkci ředitele, takže vlastně jsem 

se zúčastňoval různých akcí. Takže to bylo v náplni mé práce. Což už teď prostě 

není. 

Je nějaká část dne, kdy se vám pohybuje hůř?  

- Ráno, nemůžu se rozhejbat. 



 

Chodíte si během dne lehnout?  

- Velmi často. 

A kolikrát? 

- 3x i 4x. A spím hned. 

A jste pak schopen se zase hýbat, pomůže vám to?  

- Pomůže?  

Máte ještě nějaký jiný problémy, které vás ovliňují při pohybu? 

- Ne. 

Snažíte se cvičit nebo rehabilitovat?  

- Musím. Skrz tu ruku musím.  

A cítíte nějaké změny? 

- No ono je to dlouhodobý. Teďkon mi museli vysadit... kvůli tý spánkový apnoe, 

řadu vyšetření a všeho, protože nevydržím ležet v klidu. Protože jakmile 

se otočím na to rameno nebo na ten loket, tak rychle startuju do rychle pozice, 

vstávám, protože to bolí no. Tam chodím na 3 dni a chtěj, abych ležel v klidu, 

což prostě nejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha J Respondent 5 

 

Respondent 5 

Kolik je vám let? 

- Já jsem ročník 49, to znamená 68 let.  

Jak dlouho už máte Parkinsonovu nemoc?  

- 3 roky. 

A před třemi roky lékaři zjistili, že máte Parkinsonovu nemoc? 

- Ano, to diagnostikovali. 

Jak často užíváte léky?  

- 3x denně. 

Jak u vás nemoc začala? 

- Začaly mě bolet záda a šoural jsem nohama, cupital jsem jako. 

Takže jste si došel k doktorovi a tak vám stanovili… 

- No došel jsem k doktorovi a ten nic nepoznal. Až potom mě poslali na neurologii 

a tam to poznala neuroložka. 

Stará se o Vás někdo? 

- V jakým smyslu myslíte? 

No, jestli o vás někdo pečuje nebo jestli bydlíte sám.. 

- Ne, já jsem sám, sám si vystačím. 

Bydlíte v bytě nebo baráku? 

- V bytě bydlím. 

Dokážete se sám oblíknout? 

- Ponožky s problémy, musím u toho klečet. 

Zvládnete se oblíknout ve stoje? Kalhoty a tak? 

- Spíš vsedě.  

A kromě těch ponožek, je ještě nějaká jiná činnost, která Vám činí potíže?  

- Chůze.  

Myslela jsem při tom oblékání? 

- Skoro nic už. 

Ovlivňuje vaše choroba jemnou motoriku? Zvládnete si zavázat tkaničky nebo zapnout 

knoflíky? 

- S problémy. 

Potřebujete pomoct s hygienou? 



 

- Jako myslíte na velkou stranu, si vytřít zadek nebo tak nějak? 

Myslela jsem s koupáním… 

- Já se koupu sám. 

Máte vanu nebo sprchový kout? 

- Mám vanu a mám tam udělaný madla… to mi udělaly děti.  

Když se posazujete nebo při vstávání ze židle, potřebujete nějak pomoct? 

- Mám tam madlo. 

Když si jdete lehnout nebo při vstávání z postele, potřebujete nějak pomoct? 

- Musím si nejdřív sednout a musím se rozkoukat. Já nemůžu hned vstát, protože 

mi ty nohy nesloužej. Potřebuju, aby se do nich dostala trošku krev, nebo 

já nevím… 

Aby se trochu jako probraly… 

- Jo. 

Zvládnete se dopravit sám na místa vámi potřebná nebo potřebujete nějaký doprovod? 

- Ne, chodím sám, ale musím používat trekový hole. 

Jste schopen zvládnout nějaké domácí práce? 

- Jako úklid? Ne, to já nedělám, já mám na to ženu. Ale jako snad bych to ještě 

zvládnul. Umeju nádobí po sobě taky. 

A když takhle umýváte to nádobí, máte pocit, že to trvá třeba dýl? 

- Jo, trvá mi to dýl, protože já u toho přemějším. To jsem nikdy nedělal. Dřív jsem 

to dělal mechanicky a já nevím, co mi ta hlava blbne, ale přemejšlím.  

Vařil jste někdy? 

- Když jsem se rozvedl v roce 86, tak jsem se naučil vařit. 

A byl byste teďka ještě schopný sám si uvařit? 

- Ne. 

Jako že vás to nebaví nebo máte s něčím problém? 

- No mně třeba dělá problém, já si zapnu sporák pustím si plyn, vezmu si sirky a teď 

přemejšlím, kterej mně hoří. A to si říkám, já to asi nebudu pokoušet. Radši 

si to jídlo nechám přinést nebo jdu do hospody.“ 

Když byste si chtěl třeba ukrojit chleba, máte pocit, že to krájení vám dělá problém? 

- Jo, to mi dělá problém, protože já nemám cit v ruce a chvílema se mi ty ruce 

klepou... Tak si kupuju krájenej chleba. 

Jasně. Jste schopen zvládnout nějakou práci na zahradě? 



 

- Nějakou lehčí. Zametat nebo něco sbírat to jo, ale nějaký těžší jako je rejč, 

no tak to ne. 

Zvládnul byste si sám dojít nakoupit? 

- To zvládnul. 

Máte pocit, že vám dělá nějakej problém pohyb mezi lidmi? 

- Mám někdy takovej pocit, že na mě koukaj, jak chodím s těma holema a že jim 

to připadá nepřirozený, ale... 

Ale jinak vám to takhle nevadí? 

- Nevadí mi to. 

Jste schopnej přenést 5 – 10 kg na krátkou vzdálenost? Třeba 100 metrů? 

- No já jsem to nezkoušel, ale myslím, že bych to zvládnul. 5 kg určitě. 

Takže kdybyste si měl domu donést nákup, tak byste to určitě zvládnul? 

- Jo. 

Užíváte léky samostatně? Myslíte si na to? 

- Mám takovej štelář a mám to rozdělený na ráno, poledne, večer. A na celý týden 

si to připravím a... 

Takže když je třeba 12, tak si vzpomenete, že si máte vzít prášek? 

- No, taky jsem ho už tak 3x zapomněl, ale... 

Ale jinak se snažíte? 

- Ale jinak se snažím na to myslet, abych si je vzal no. 

Když si takhle vezmete ten prášek, cítíte nějakou změnu v tý soběstačnosti? 

- Spíš se uklidním. Spíš tak psychicky to na mě působí. 

Jinak, že byste byl víc hybný, se vám nezdá? 

- Ne, ne. 

Domníváte se, že riziko ztráty soběstačnosti v denních činnostech je u vás vysoké? 

- Ještě jednou mi to řekněte? 

Jestli se domníváte, že to riziko ztráty soběstačnosti, že byste o sebe neuměl postarat, 

jestli je u vás vysoké... 

- Mám z toho obavu, ale oni mi dali nějaký antidepresiva. Nějaký triticom. 

A přemejšlím, co mě čeká no. 

Máte pocit, že vaše nemoc ovlivnila komunikační schopnosti? 

- Ano. 

A v čem třeba? 



 

- Že se bojím o tý nemoci bavit a oni se teď furt chtěj bavit o nemocích, 

mě to nezají nebo o pivě a to mě taky nezajímá. Já se spíš teď uzavírám sám 

do sebe. 

Využíváte nějaký kompenzační pomůcky? 

- Ty trekový hole. 

To je všechno? 

- Ano. 

Jaký máte problémy s chůzí? Říkal jste teda, že cupitáte... 

- Šourám nohama, cupitám. Vždycky na mě řvou že mám ty nohy zvedat 

a já se snažím a nezvedám je. Šoupám nohama jako.  

Jak dlouho vydržíte chodit? 

- No tak trénuju, ale... ten kilometr, dva ujdu, ale pak se musím zastavit. 

To znamená 15 minut bych ušel. 

Dělá vám potíže dlouhé stání? 

- Jo, já nevydržím stát. Mě bolej nohy a začnou mě pálet chodidla. 

A jak dlouho byste vydržel stát? 

- To jsem nezkoušel nikdy, já nevím. Možná půl hodiny... půl hodiny určitě.  

Zvládnete dostatečně rychle přejít vozovku? 

- Když mně hrozí nebezpečí, tak určitě bych se rozeběhl. 

Zvládnete chodit i v nepříznivém terénu? 

- Ne, protože třeba spadnu. Tam bude nějakej hrbol, já si ho nevšimnu a spadnu. 

Máte při domácích aktivitách bolesti nebo nějaké jiné obtíže, spojené s tou hybností?  

- Já nevím, co je to domácí aktivita. 

Třeba to uklízení, i přestože jste říkal, že vám uklízí žena...  

- Spíš domu přijdu a pustím si televizi. A sedím u televize nebo u počítače. 

Takže u toho vás asi nic nebolí. 

Využíváte v současné době nějakou sociální službu nebo sociální dávku?  

- Co to je sociální služba? 

Jestli k vám dochází třeba nějaká paní, která o vás pečuje nebo jestli dostáváte nějaký 

peníze 

- Ne. 

Máte strach z pádů? 

- Mám. 

A zvládnete se sám zvednout, když upadnete? 



 

- Já jsem upadl zatím jenom dvakrát a zatím jsem se zvednul no. 

Ovlivnila vaše choroba rozestavění nábytku v domácnosti?  

- Mám to furt stejný. Ne.  

Říkal jste, že máte madla jenom v té koupelně?  

- A na záchodě. 

Jste schopen přesouvat se i jiném prostředí, než je domácí prostředí nebo prostředí, 

které dobře znáte? 

- Jako jestli třeba jezdím na dovolenou nebo tak? 

No, třeba kdybyste jel na dovolenou, tak to vám nedělá problém, když to neznáte? 

- Nedělá.  

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí jako před nemocí?  

- Spíš omezuju ty návštěvy tý hospody, že tam nechci chodit. 

Nechcete se s těmi lidmi bavit?  

- Nechci se s nima bavit. Jsem spíš uzavřenější typ teď. 

A předtím jste nebyl?  

- Předtím jsme chodili denně za klukama s klukama dohromady. 

Je nějaká část dne, kdy se vám pohybuje hůř? 

- Večer, k večeru. To je možná celým dnem, celodenní únava. 

Chodíte si během dne lehnout?  

- Ano. 

Kolikrát? 

- Já vstávám ráno ve čtyři, do šesti vydržím, potom se nasnídám, vezmu prášky 

a jdu si lehnout, půl hodiny. Potom jsem čilej do oběda, najím se a po obědě 

zase půl hodiny. Tak dvakrát denně si chodím lehnout a potřetí večer. 

Cítíte se pak odpočatý, když si lehnete na tu chvilku?  

- No, když se probudím v poledne, tak jsem mrzutej. 

Máte ještě nějaké jiné problémy, které vás ovlivňují při pohybu? 

- No, mám bypassy a to mě jako limituje v chůzi, že bych chtěl třeba nějak jít 

a musím se zastavit... 

Snažíte se cvičit nebo rehabilitovat? 

- Samozřejmě. 

A cítíte potom nějaké změny při tom pohybu? 

- Únavu. 

Jenom únavu, že by se vám třeba líp hýbalo to ne? 

- Ne. 
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Respondent 6 

Kolik je vám let? 

- 34. 

A jak dlouho máte Parkinsonovu nemoc? 

- Asi půl roku. 

A jak u vás nemoc začala? 

- Začalo to chřipkou a po tý chřipce se mi nepřestala třást pravá ruka. Na základě 

toho mě poslala obvodní lékařka k neurologovi a tam podrobnýma vyšetřeníma 

na to přišli no. I když teda magnetická nic neukázala, ale ty další vyšetření 

napovídaj na Parkinsonovu nemoc. 

A jak často užíváte léky.  

- No dennodenně. 4x denně. 

Stará se o vás někdo? 

- No, bydlím sám, ale dochází ke mně rodiče, brácha. Takže jako, zatím 

to zvládám sám.  

A bydlíte teda v bytě? 

- Ano.  

Zvládnete se obléknout sám? 

- Zatím ano. 

Je nějaká činnost při tom oblékání, která vám dělá problémy? Třeba ponožky nebo... 

- No, tak to určitě, ale to je asi omezený i váhou, že se mi hůř ohejbá. 

Zvládnete se obléknout ve stoje? 

- Zvládnu, ale je to horší. Spíš v sedě. 

Ovlivňuje vaše choroba jemnou motoriku?  

- To je chůze žejo, pohyb. 

Něco jemného, zavazování tkaniček, knoflíky, zašroubování šroubku. 

- Tak to určitě, tkaničky, protože se mi třese ta ruka. Takže to určitě. Knoflíky no, 

jakštakš to jde, ty tkaničky jsou horší. Určitě ten pohyb s tou rukou je horší, 

protože se třese. 

Takže třeba psaní vám taky nejde? 

- No to vůbec, to se snažím psát levou.  

Potřebujete pomoct s hygienou? 



 

- To zvládám jako.  

Máte vanu nebo sprchový kout? 

- No tak něco mezi. Takovou tu malou nízkou vanu, ono je to spíš jak sprchový 

kout.  

A dáváte si tam nějakou židličku?  

- Ne, zatím ne. Mám tam madlo, takže o to se vlastně opírám a jinak zatím nic. 

Tu sprchu si dám na ten stojan. Zatáhnu závěs, takže se vysprchuju ve stoje.  

Při posazování nebo vstávání ze židle, cítíte nějakou změnu, potřebujete pomoct? 

- Když sedím dýl tak ano. Tak jako se mi hůř zvedá a než se rozhejbu, tak cejtím 

jak vlastně ty svaly jsou... ty nohy jsou těžký no. 

Ale zvládnete se sám zvednout? 

- Zvládnu no. 

Při ulehání nebo vstávání z postele, potřebujete pomoct? 

- Nepotřebuju, zvládám to, ale po ránu je to hrozný.  

Zase než se trochu rozhejbete? 

- Ano. Musí se člověk na tý posteli nějak protáhnout a přidržet se, abych vstal no. 

Zvládnete se sám dopravit na místa vámi potřebná?  

- Zatím ano.  

Vy teda jezdíte jenom autem?  

- Autem, ale někdy i autobusem. Jak je potřeba. 

Jste schopen zvládnout domácí práce? 

- Jo, ale dýl to trvá. 

O kolik si myslíte, že se tato doba prodloužila? 

- No, minimálně jednou tolik. Dám příklad, když jsem třeba předtím uklízel 

hodinu, tak teď to dělám dvě.  

Potřebujete si mezi těmi činnostmi odpočinout?  

- Ano. 

Jste schopen sám si uvařit? 

- Jsem, ale taky to trvá dlouho, což je u mě velkej problém. Dřív jsem se živil jako 

kuchař... 

A dělá vám nějaká činnost potíže? 

- No, krájení a všechno co se dělá rukama. 

Jste schopen zvládnout nějakou práci na zahradě? 



 

- No, nezkoušel jsem, asi bych byl, ale nezkoušel jsem. Možná nějakou lehčí, ale 

zas by to dýl trvalo. 

Jste schopen sám si dojít nakoupit? 

- Ano. 

Zvládáte se pohybovat mezi lidmi? 

- Zvládám, někdy hůř, někdy líp. 

A chodíte radši do větších supermarketů nebo do menších obchodů nebo je vám 

to jedno? 

- To je mi jedno. 

Jste schopen přenést 5 – 10 kg na krátkou vzdálenost? 

- Pět možná, deset nevím.  

Takže třeba domů nákup byste si donesl. 

- To donesu. 

Jste schopen samostatně si vzít prášek? Myslíte si na to?  

- Ano. 

Když si ten prášek vezmete, cítíte nějakou změnu potom? 

- No pak nějak po nějaký době, když to začne účinkovat, tak určitě.  

A v čem třeba. 

- No řekl bych, že ta ruka se mi... nebo mám pocit, že se třeše míň.  A i víc se tak 

jako můžu pohybovat. Nejcejtím tak těžký nohy a kdybych měl závaží. Je to lepší 

no. 

Myslíte si, že riziko ztráty soběstačnosti v těhle denních činnostech, je u vás vysoké? 

- Tak to nedokážu říct, to nevím, asi to dřív nebo později přijde, jak ta nemoc 

bude postupovat, ale doufám, že to bude co nejdýl. 

Máte pocit, že ta nemoc ovlivnila i komunikační schopnosti, že by se vám třeba hůř 

mluvilo? 

- To asi ne, ale dost jako... ne zapomínám, ale vyměňuju slova. Jo, já nevím, teď si 

zrovna nevzpomenu, ale chci něco říct a místo toho použiju jiný slovo, úplnej 

nesmysl, ale uvědomím si to, ale až když to dořeknu. 

Používáte nějaké kompenzační pomůcky? 

- Zatím ne, léky ani jiný pomůcky nemám.  

Ne, jde o to, jestli máte třeba berli nebo... 

- Nemám, zatím ne. 

Máte problémy s chůzí? 



 

- Mám. 

Jaký? 

- No, musím chodit pomalu, než jsem byl zvyklej. Občas se mi stane, 

že se zastavím a přemejšlím, jestli mám jít dál. To jsem taky vypozoroval. A když 

to jde, tak se přidržuju. Venku to třeba až tak často nejde, ale doma teda 

se snažím přidržovat něčeho.  

Jak dlouho vydržíte chodit? 

- No, jelikož mám chodit minimálně hodinu denně, tak se snažím tu hodinu, 

ale někdy je to opravdu jako už dlouhý. 

A dělá vám potíže i dlouhé stání? 

- Taky. 

A jak dlouho myslíte, že vydržíte stát? 

- Já nevím, chvíli. Deset minut. 

Myslíte, že dokážete dostatečně rychle přejít vozovku? 

- No tak to... zatím bezpečně jo, ale pomalejš než když jsem byl zdravej. 

Takže si rozmýšlíte, jestli... 

- Rozmýšlím. 

Zvládnete chodit i v nepříznivém terénu? 

- Hůře? 

Jste tedy teď zaměstaný? 

- Na nemocenský. 

Když něco děláte, máte ještě nějaké jiné bolesti nebo jiné obtíže? 

- No, tam je to, že cejtím ty svaly tak. Občas se zadejchávám, ale to je zaprvý 

astmatem a zadruhý váhou. Takže jinak nic. 

Využíváte v současnosti nějakou sociální službu nebo sociální dávku? 

- No, jen tu nemocenskou, nic jinýho. 

Máte strach z pádu? 

- Větší než dřív. 

A už jste upadl?  

- No, jednou.  

A takle když jste spadnul, zvládnul jste se zvednout sám? 

- Zvládnul, ale jelikož jsem tam... byli tam lidi, tak mi pomohli, ale zvládnul bych 

to asi i sám. 

Dělá vám větší potíže chůze nebo dlouhý stání? 



 

- Asi tak nastejno.  

Ovlivnila vaše choroba nějak rozestavění nábytku v domácnosti? 

- No tak nic jsem nepřestavoval, ale určitě, co nejvíc věcí kterých se můžu 

přidržet, když já nevím, jdu na záchod nebo tak, ale to jsem měl i tak, takže 

to jsem jako nepřestavoval. Ale jinak to bych musel, kdyby to tak nebylo.  

Vy jste řikal, že máte madla ve sprše, máte je ještě někde jinde?  

- Ne. Na záchodě nemám, protože mám vlastně hned futra, tak se přidržuju těch 

a jinak jinde nemám. 

Jste schopen přesouvat se i v jiném prostředí než je domácí prostředí? Kdyby vás 

odvezli někam, kde to neznáte, zvládl byste se tam přesouvat? 

- Asi jo, ale musel bych si to nějak zmapovat a ze začátku asi hůře než bych 

se naučil. 

Chodíte do společnosti se stejnou frekvencí jako před onemocněním? 

- Nechodím, míň, ale to je z důvodu tý nemocenský, protože mám omezený 

vycházky. 

Jasně a jinak byste chodil?  

- Asi bych chodil, ale asi taky míň. Přece jenom člověk je unavenější. 

Je nějaká část dne, kdy cítíte, že se vám pohybuje hůř? 

- No, když něco dělám delší dobu, tak určitě si musím odpočinout a řekl bych, 

že možná má vliv i počasí na to. 

Ale že by to bylo třeba horší ráno nebo večer... 

- Tak ráno je to určitě, nejhorší, když člověk vstane.  

Chodíte si během dne lehnout?  

- Chodím, ale ne pravidelně? 

Když si takle lehnete, cítíte se odpočatý? 

- Určitě ano. 

A chodíte si teda lehnout z důvodu únavy?  

- Ano. 

Máte ještě nějaký jiný problémy, které vás ovlivňují při pohybu? Třeba když jste pod 

stresem nebo... 

- To asi možná jo, ale spíš asi ani ne v pohybu. Musel bych si asi chvíli sednout, 

abych se uklidnil, ale myslím, že na samotný pohyb to asi vliv nemá. 

Snažíte se cvičit?  

- Ano.  



 

A cítíte potom nějaké změny? 

- Tak určitě. Musím cvičit ráno, nějaký protahovací cviky, abych se vůbec 

rozhejbal. Pak teda chodím cvičit sem, to nám taky hodně pomůže. A občas 

i doma, hlavně se snažím tu ruku trénovat. 

Takže je to potom lepší. 

- Je. 
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Obr. 25 – Připravený článek do odborného časopisu strana 1 (Zdroj: Autor) 

 



 

 

 

Obr. 26 Připravený článek do odborného časopisu strana 2 (Zdroj: Autor) 

 



 

 

 

Obr. 27 Připravený článek do odborného časopisu strana 3 (Zdroj: Autor) 


