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Příloha č. 1 

 

Souhlas s veřejnou prezentací fotografií a videozáznamů 

 

Souhlasím s veřejnou prezentací fotografií a videozáznamů pořízených na letním 

integračním canisterapeutickém táboře, pořádaný Výcvikovým canisterapeutickým 

sdružením Hafík, z.s. v termínu od 7. 8.  do 12. 8. 2016. Fotografie a videozáznamy 

budou pořízeny a prezentovány pouze za účelem prezentace canisterapie, 

canisterapeutického tábora nebo provedeného výzkumu. 

Souhlasím s tím, že se mé dítě zúčastní jako respondent výzkumu, který má za cíl 

vyhodnotit vliv canisterapie na děti v průběhu tábora. 

 

 

V______________________ dne 7. 8. 2016 

 

_____________________________________ 

                                                                                     podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Záznamový arch – děti z intaktní společnosti – začátek tábora 

Jméno dítěte: 

Věk dítěte: 

Rodina – matka-otec-sourozenec 

Bydliště – město-vesnice 

Zvíře v rodině 

 

1. Kolikrát jsi již byl/a na integračním pobytu se zaměřením na canisterapii? – pokud 

jezdíš opakovaně, tak z jakého důvodu? 

2. Jezdíš i na jiné tábory? 

3. Co si představíš pod pojmem zdravotní postižení či sociální znevýhodnění? Kdo ti o 

něm řekl nejvíce informací? 

4. Jaké mají dle tvého názoru děti se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním nejčastější problémy? Popiš co nejpřesněji. 

5. Jakým způsobem by ses měl/a chovat k vrstevníkům, kteří jsou zdravotně postižení, 

soc. znevýhodnění? Popiš co nejpřesněji. 

6. Kolik máš mezi dětmi se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním kamarádů? – 

pokud odpověď ano – Co se ti na tvém kamarádovi líbí?, V čem ho obdivuješ? 

7. Myslíš, že děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním umí něco, co ty 

nezvládneš? 

8. Jak můžeš dětem se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním nejvíce pomoci?  

9. Na co se na táboře nejvíc těšíš?  

10. Co si myslíš, že tady zažiješ? 

11. Myslíš, že se zde naučíš/dozvíš něco nového? 

12. Máš doma pejska či jiné zvíře? 

13. Co máš na psech rád x co se ti na nich nelíbí? 

14. Myslíš, že ti přítomnost psa v něčem na táboře pomůže? 

15. Co podle tvého názoru musí umět canisterapeutický pejsek, k čemu se využívá? 

16. Označ, jaká je tvá momentální nálada. 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záznamový arch – děti z intaktní společnosti – konec tábora 

Jméno dítěte: 

 

1.  Co ses na táboře dozvěděl o zdravotním postižením a sociálním znevýhoděním? 

2. Jaké mají dle tvého názoru děti se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním nejčastější problémy? Popiš co nejpřesněji. 

3. Jakým způsobem by ses měl/a chovat k vrstevníkům, kteří jsou zdravotně postižení, 

soc. znevýhodnění? Popiš co nejpřesněji. 

6. Kolik máš mezi dětmi se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním kamarádů? – 

pokud odpověď ano – Co se ti na tvém kamarádovi líbí?, V čem ho obdivuješ? 

7. Myslíš, že děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním umí něco, co ty 

nezvládneš? 

8. Jak můžeš dětem se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním nejvíce pomoci?  

9. Co se ti na táboře nejvíce líbilo?  

10. Co nejlepšího jsi zažil?  

11. Naučil ses tady něco nového? 

12. Naplnilo se tvé očekávání? 

13. Zažil jsi něco, co se ti nelíbilo? 

14. V čem ti přítomnost psa na táboře nejvíce pomohla? 

15. Co podle tvého názoru musí umět canisterapeutický pejsek, k čemu se využívá? 

16. Označ, jaká je tvá momentální nálada. 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záznamový arch – děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním – začátek 

tábora 

Jméno dítěte: 

Věk dítěte: 

Rodina – matka-otec-sourozenec 

Bydliště – město-vesnice 

Zvíře v rodině 

 

1. Kolikrát jsi již byl/a na integračním pobytu se zaměřením na canisterapii? – pokud 

jezdíš opakovaně, tak z jakého důvodu? 

2. Jezdíš i na jiné tábory? (jen pro zdrav post, či integrační?) 

3. Na co se na táboře nejvíc těšíš?  

4. Co si myslíš, že tady zažiješ? 

5. Myslíš, že se zde naučíš/dozvíš něco nového? 

6. Máš tady na táboře nějakého kamaráda? Co se ti na něm líbí x nelíbí? 

7. Stalo se ti někdy, že byl na tebe tvůj kamarád ošklivý?  

8. Máš doma pejska či jiné zvíře? 

9. Co máš na psech rád x co se ti na nich nelíbí? 

10. Myslíš, že ti přítomnost psa v něčem na táboře pomůže? 

11. Co podle tvého názoru musí umět canisterapeutický pejsek, k čemu se využívá? 

12. Označ, jaká je tvá momentální nálada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záznamový arch – děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním – konec 

tábora 

Jméno dítěte: 

 

1. Kolikrát jsi již byl/a na integračním pobytu se zaměřením na canisterapii? – pokud 

jezdíš opakovaně, tak z jakého důvodu? 

2.Co se ti na táboře nejvíce líbilo?  

3. Chtěl bys jet i v příštím roce na tento tábor? Z jakého důvodu? 

3. Co nejlepšího jsi zažil?  

4. Naučil ses tady něco nového? 

5. Naplnilo se tvé očekávání? 

6. Zažil jsi něco, co se ti nelíbilo? 

7. Stalo se ti během tábora, že byl na tebe tvůj kamarád ošklivý? 

8. V čem ti přítomnost psa na táboře nejvíce pomohla? 

9. Co podle tvého názoru musí umět canisterapeutický pejsek, k čemu se využívá? 

10. Označ, jaká je tvá momentální nálada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

Záznamový arch – zúčastněné pozorování 

Verbální komunikace 

Začátek tábora Konec tábora 

1. dítě mlčí, neodpoví ani na výzvu, 

nejeví zájem 

2. dítě mlčí, neodpoví na výzvu, ale 

zajímá se o okolí 

3. dítě nezačne mluvit samo, ale na 

otázky odpovídá jednoduchými větami 

4. dítě nezačne mluvit samo, na otázky 

odpovídá, poté se i samo táže 

5. dítě samo aktivně začne vést rozhovor 

1. dítě mlčí, neodpoví ani na výzvu, 

nejeví zájem 

2. dítě mlčí, neodpoví na výzvu, ale 

zajímá se o okolí 

3. dítě nezačne mluvit samo, ale na 

otázky odpovídá jednoduchými 

větami 

4. dítě nezačne mluvit samo, na otázky 

odpovídá, poté se i samo táže 

5. dítě samo aktivně začne vést rozhovor 

 

 

Sociabilita a sociální dovednosti dětí z intaktní společnosti 

Začátek tábora Konec tábora 

1. dítě se samovolně s nikým 

nekontaktuje 

2. dítě se samo kontaktuje pouze 

s vybranými osobami (dospělými nebo 

dětmi) 

3. dítě se kontaktuje se všemi účastníky 

tábora 

1. dítě se samovolně s nikým 

nekontaktuje 

2. dítě se samo kontaktuje pouze 

s vybranými osobami (dospělými nebo 

dětmi) 

3. dítě se kontaktuje se všemi účastníky 

tábora 

 

 

 

 

 



 

Sociabilita a sociální dovednosti dětí se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním 

Začátek tábora Konec tábora 

4. dítě se samovolně s nikým 

nekontaktuje 

5. dítě se samo kontaktuje pouze 

s vybranými osobami (dospělými nebo 

dětmi se zdravotním postižením a 

sociálním znevýhodněním) 

6. dítě se kontaktuje se všemi účastníky 

tábora 

4. dítě se samovolně s nikým 

nekontaktuje 

7. dítě se samo kontaktuje pouze 

s vybranými osobami dospělými nebo 

dětmi se zdravotním postižením a 

sociálním znevýhodněním) 

5. dítě se kontaktuje se všemi účastníky 

tábora 

 

Zájem o kontakt se psem 

Začátek tábora Konec tábora 

1. nejeví zájem ani při povzbuzení 

2. nekontaktuje je samovolně, ale při 

povzbuzení ano 

3. psa kontaktuje samovolně pouze při 

náhodném setkání 

4. samo psy vyhledává a kontaktuje, ale 

ve volných chvílích nejsou prioritním 

objektem zájmu 

5. samo aktivně psy vyhledává a 

kontaktuje 

1. nejeví zájem ani při povzbuzení 

2. nekontaktuje je samovolně, ale při 

povzbuzení ano 

3. psa kontaktuje samovolně pouze při 

náhodném setkání 

4. samo psy vyhledává a kontaktuje, ale 

ve volných chvílích nejsou prioritním 

objektem zájmu 

5. samo aktivně psy vyhledává a 

kontaktuje 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

Základní dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, 

společně s přihláškou dítěte na tábor Vám zasíláme krátký dotazník, který obsahuje 

otázky, jejichž odpovědi představují pro táborové vedoucí důležité informace, podle 

nichž mohou upravit a připravit táborové hry dítěti „na míru“ a zároveň se mohou 

připravit a pohotově reagovat na individuální potřeby dítěte nebo jeho specifické 

projevy. 

Jméno dítěte: 

Věk: 

Škola, kterou dítě navštěvuje:  

Ročník: 

1. Zájmy dítěte (sport, kroužky, oblíbené činnosti): 

2. Absolvovalo Vaše dítě již dříve tábor integračního typu? Pokud ano – kdy a 

jaký? Jak jej vnímalo? 

3. Jak snáší odloučení od rodičů? 

4. Jaká je povaha Vašeho dítěte? (např.: je tiché, plaché, uzavřené, usměvavé, 

komunikativní, snadno/nesnadno navazuje nová kamarádství a vztahy, 

aktivní…) 

5. Jak se chová v dětském kolektivu? (vůdčí typ, submisivní, kamarádský, aktivní, 

dominantní, bázlivý, mívá problémové vztahy s ostatními dětmi, má sklon k  

agresivnímu jednání...) 

6. Jak Vaše dítě reaguje na zvířata? (netrpí alergiemi?) 

7. V případě, že má dítě nějaký typ postižení nebo onemocnění, charakterizujte jej 

prosím – typ, stupeň, využití kompenzačních pomůcek, nutnost osobní asistence, 

aj. 

8. Má Vaše dítě problémy v některé z těchto oblastí (viz.níže)? Můžete problémy 

podrobněji popsat. 

 samostatnost 

 sebeobsluha 

 samostatný pohyb 

 prostorová orientace 

 komunikace (srozumitelnost, forma řeči) 

 oblékání 

 stravování 

 hygiena 

 toaleta 

 jiné… 

9. Co bychom o něm dále měli vědět (popište blíže) 

 specifika v chování 

 má určité činnosti zakázané 

 zda na některé činnosti nebo situace nereaguje negativně 



 

 co jej těší 

 v případě kompenzačních pomůcek – umí je využívat a starat se o ně 

 pokud dítě potřebuje pomoc, umí si o ni říci? 

 trpí nočním pomočováním 

 dítě je plavec x neplavec  (hodící se zakroužkujte) 

 jiné (např. bojí se tmy, má problémy s usínáním, každou noc se budí na 

toaletu...) 

  

 

 

 

 

 

 


