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Abstrakt 

Název: Vliv vodícího psa na kvalitu života jeho majitele 

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit jaký vliv má vlastnictví vodícího psa na 

jeho majitele v oblasti sociální participace a možností aktivit podle modelu ICF z roku 

2001. 

Metody: Pro výzkumnou část této bakalářské práce bylo použito kvalitativní šetření. 

Jako metody sběru dat byla zvolena anketa vlastní konstrukce určený patnácti 

respondentům. Anketa obsahovala 25 otázek ve třech formách otázek (otevřené, 

uzavřené a polouzavřené). V rámci šetření a druhé fáze byl proveden polostrukturovaný 

rozhovor s dvěma dotazovanými. Výzkumný soubor tvořili zrakově postižení osoby 

vlastnící vodící psy. 

Výsledky: V obou případech výzkumných otázek jsme dostali odpověď ano. Vodicí pes 

ovlivňuje sociální participaci, ale i možnosti aktivit osob se zrakovým postižením. Pes 

působí kladně v navozování nových kontaktů, lepší komunikace. Majitelé se cítí více 

v bezpečí, odpočatí a spokojení. Dále nám dle výsledků vyšlo, že je pes určitou 

stimulací pro vykonávání aktivit. Ať už pohybových jako jsou procházky, ale i běžných 

denních aktivit jako chození po úřadech, poštách, apod. 

Klíčová slova: Zrakové postižení, kompenzační pomůcka, orientace, samostatný pohyb 

  



 
 

 

 

Abstract 

Title: The impact of a guide dogs on the quaity of its owner 

Goal: The purpose of this bachelor work is to find out how the guide dog ownership 

can affect its owner. The work is firmly focused on social participation and the activity 

options according to the ICF legislation, 2001.  

Methodology: The data collected in this research are classified as qualitative. 

Furthermore, the information collection was carried out by a self-created questionnaire, 

provided to fifteen participants. The survey was completed by 25 questions, varied by 

three categories (open, closed and open-ended). In the second research period of data 

selection, a half-structured interview was attended by two interviewees. The attendants 

were guide dogs owners with a sight disability.  

Results: In both cases, the interviewees selected yes as an answer. They agree that a 

guide dog affects social participation alongside the activity options for people with a 

visual impairment. Guide dog positively responds on making new contacts with others, 

a better communication. Owners feel safe, relaxed and satisfied. Also, according to the 

results we received, the dog means a specific stimulation in the activity completion. 

Whether it is a moving activity (dog-walking) or regular daily tasks such as going to 

various offices, post offices and so on.  

Key Words: Visual impairment, compensatory tool, orientation, independent 

movement 
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1. Úvod 

Zrakové postižení se stává v dnešní době důležitým a diskutovaným tématem. 

Obecně postavení osob se znevýhodněním se stále vyvíjí. Od extrémních přístupů ve 

starověkém Řecku, kde vychovávali hlavně chlapce k bojeschopnosti a proto, když se 

narodilo dítě s nějakým znevýhodněním, nemilosrdně jej shodili ze skály. Jedním 

z dalších radikálních přístupů byla tzv. utilizace, kde byli zdravotně postižení využíváni 

pro otrocké práce. Rozdílem je dnešní přístup, kdy se prosazuje větší integrace a 

inkluze.  

Stejně jako postavení osob se zdravotním postižením i pes jako takový měl po 

staletí různé role, od psů tažných a na práci, po lovecké, hlídací, psi stopaři a další. Až v 

poslední době lidé našli jejich sílu v psychosociální a léčebné terapii. Tito psi, jsou 

později vycvičeni jako psi asistenční, signální, vodicí a jako společníci v canisterapii.  

Hlavním tématem mé práce je vliv vlastnictví vodicího psa na jeho majitele. 

Toto téma jsem si vybrala na základě vlastního zájmu o tuto problematiku. Ke 

zpracování tématu jsem využila zdroje literární, internetové, ale i osobní výpovědi 

respondentů. Užité publikace byly především z oblasti vodicích psů, život a 

charakteristika osob se zrakovým postižením, speciální pedagogika a v neposlední řadě 

kvalita života.   

V teoretické části jsem se zaměřila zejména na vymezení pojmů z oblasti zraku a 

zrakového postižení. Charakterizovala jsem vady, kompenzační pomůcky a zrakové 

postižení. Dále jsem věnovala pozornost orientaci a samostatnému pohybu, kvalitě 

života této skupiny lidí a problematice psa jako kompenzační pomůcky. 

V praktické části se stanovují cíle, vědecké otázky práce, popisy metodologie, 

metody sběru dat, charakteristika výzkumného souboru a převážně shrnutí výsledků 

výzkumného šetření. Kvalitativní výzkum byl rozdělen do dvou částí. První 

představovala anonymní anketa vlastní konstrukce o 25 otázkách, druhou část pak 

polostrukturovaný rozhovor s dvěma probandy. 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit jaký vliv má vlastnictví vodícího psa na 

jeho majitele v oblasti sociální participace a možností aktivit podle modelu ICF z roku 

2001. 
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2. Teoretická část 

2.1.  Zrakové postižení 

V první kapitole teoretické části se zaměřujeme na majitele vodicích psů (na 

osoby se zrakovým postižením). Na začátku si vymezíme zrak jako takový, pojem 

zrakové postižení a v neposlední řadě definujeme základní příčiny zrakového postižení, 

jeho stupně, příklady typů poruch zraku a základní kompenzační pomůcky, mezi které 

je řazen i vodicí pes. 

2.1.1. Obecné informace o zraku 

Pojem vidění představuje zrakové vnímání a vlastní představu prostředí, které 

jedince obklopuje každým dnem. Významným orgánem, který umožňuje vidění je oko. 

Oko je často přirovnáváno svou stavbou a funkcemi k fotoaparátu. „Funkci objektivu 

zastává optický systém oka, clonu představuje duhovka s měnící se šíří zornice, citlivou 

vrstvu filmu zastupuje sítnice“. (Janeček, Bláha a kol., 2013, st. 16). Teprve po narození 

se jedinec učí sledovat pohyb, reagovat na jednotlivé barevné podněty a další. Mluvíme 

o receptoru, dráze spojující oko s centrem a zrakovém centru v mozku. Mozek je 

v procesu vnímání okolí jednou ze dvou nejdůležitějších částí. Zpracovává totiž veškeré 

podněty a signály, které ve výsledku tvoří tzv. zrakový vjem (Květoňová-Švecová, 

2000) 

 V roce 1862 se zapsal do historie nizozemský oftalmolog Hermann Snellen. 

Jeho Snellova tabule slouží jako pomůcka pro právě zmiňované měření ostrosti zraku. 

Vyšetření spočívá v tom, že musí člověk co nejlépe rozeznat písmena na tabuli. Čte je 

v pořadí od největšího po nejmenší. Za řádně přečtený řádek se považuje ten, u kterého 

pacient vysloví více než 60 % znaků. Tabule je z pravidla upevněná na protější zdi ve 

vzdálenosti šesti metrů. Povinností pacienta je si nejprve zakrýt jedno oko a následně 

oči vyměnit. Snellova tabule obsahuje jedenáct řádků písmen a číslic. Písmena a číslice 

jsou seřazena do pyramidy od největšího písmene (cca 88 mm) až po písmeno nejmenší. 

Pro děti je uzpůsobená v podobě různých obrázků (Veselý, 2018, [online]). 
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2.1.2. Vymezení zrakového postižení 

Přesný počet osob se zrakovým postižením ve světě není obecně známý. Tyto 

údaje se opírají o statistiky, průzkumy, či počty uživatelů určitých služeb. Do těchto 

údajů, ale neřadíme každou osobu s vadou zraku. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) uvádí, že na Světě žije cca 1,3 miliardy lidí s nějakou formou poškození zraku. 

Z tohoto počtu také odhaduje, že 36 milionům jedincům byla diagnostikovaná úplná 

slepot (WHO, Blidness and vision impairment, [online]). 

Evropská unie nevidomých odhaduje, že v Evropě žije přibližně 30 miliónů lidí 

se zrakovým postižením. Na základě údajů z výběrového šetření zdravotně postižených 

osob, které provedl v roce 2013 český statistický úřad, je v České republice přibližně 65 

tisíc lidí s těžkým zrakovým postižením. (Pavlíček, 2018 [online]). 

Definicí osob se zrakovým postižením je mnoho, například:„ Osoby nevidomé 

jako kategorie osob zrakově postižených jsou děti, mladiství a dospělí, jejichž vada 

zraku spočívá na vadě nebo poruše zrakového orgánu v rozsahu, že dochází k postižení 

zrakového vnímání na stupnici nevidomosti.“(Flenerová,1985,14). Osoba se zrakovým 

postižením je charakterizována ze tří základních hledisek. Za osobu se zrakovým 

postižením je obvykle považován jedinec s brýlemi, vodícím psem, či bílou holí. 

Z tyflopedického hlediska se však dá mluvit o zrakové vadě, která nemusí vždy 

znamenat zrakové postižení (Ludvíková, 2004). Finková a kol. (2007, s. 37) definuje 

zrakové postižení způsobem: „Ve speciální pedagogice je za jedince se zrakovým 

postižením chápána osoba, která trpí oční vadou či chorobou, kdy po optimální korekci 

má stále zrakové vnímání narušeno natolik, že ji činí problémy v běžném životě.“  WHO 

(Světová zdravotnická organizace) považuje osobu se zrakovým postižením za „osobu, 

která má postižení zrakových funkcí trvající i po medicínské léčbě anebo po korigování 

standardní refrakční vady a má zrakovou ostrost horší než 0,3 (6/18) až po světlocit, 

nebo je zorné pole omezeno pod 10 stupňů při centrální fixaci, přitom tato osoba užívá 

nebo je potenciálně schopna používat zrak na plánování a vlastní provádění činnosti“ 

(Finková, Ludvíková, Růžičková, 2007). Existuje široká škála autorů, kteří definují 

zrakové postižení jako zrakovou vadu.  

2.1.3. Příčiny handicapu 

Příčin zrakového postižení je mnoho. Prvním takovým případem jsou tzv. 

genetické defekty, tudíž prenatální příčiny. Prenatální příčiny, tedy příčiny vzniklé již 

http://www.who.int/blindness/publications/globaldata/en/
https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
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během embryonálního vývoje. Mezi ně řadíme například předání špatné genetické 

informace, virová onemocnění matky, dlouhodobé užívání drog a alkoholu matky, či 

pohlavní choroby v době těhotenství.  

Druhou o něco rozšířenější skupinu tvoří postnatální příčiny (míněno příčiny, ke 

kterým došlo po porodu). Je obecně známo, že s přibývajícím věkem se zrak horší. To 

však není pravidlem. V některých zemích jsou častou příčinou také vodní parazité 

způsobující dočasnou i částečnou ztrátu zraku. Vhodnou léčbou se ztráta může částečně 

napravit.  

Velmi často jsou důvodem ztráty zraku úrazy. K narušení vidění, či k úplné 

slepotě například dochází při porušení nervového svazku, který má za úkol vysílat 

signály do určené části mozku. Nebo i při úrazu týlního laloku mozku. Dalšími 

možnými postnatálními příčina mi jsou poruchu vzniklé jako následek různých 

onemocnění. Řadíme mezi ně roztroušenou sklerózu, nádorové onemocnění, chemické 

či fyzikální poškození oka a další (Ludíková, 2004). 

2.1.4. Typy poruch zraku 

Zrakové vady dělíme podle různých kritérií například do těchto čtyř skupin. 

Zaprvé vady podle etiologie, tedy vady funkční (např. šilhání, či poruchy binokulárního 

vidění) a vady orgánové (např. čočky). Zadruhé jsou dělené dle doby vzniku na vrozené 

a získané. Za třetí je to skupina vad podle postižených zrakových funkcí. Do této 

kategorie řadíme například dalekozrakost a krátkozrakost (tzv. refrakční vady), dále 

omezení zorného pole, poruchy barvocitu, adaptace a další. V poslední řadě jsou to 

vady dle stupně zrakového postižení (Štréblová, 2002). 
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2.1.5. Stupně zrakového postižení 

 

Obrázek č. 1: Klasifikace zrakového postižení 

(Kudláček, Ješina, 2013, str. 23) 

Existují tři základní pojmy. Slabozrakost je vnímána jako viditelné snížení 

zrakového vnímání. Často se projevuje například při čtení, řízení auta za šera, kdy 

dochází ke zrakové únavě. Slabozrakost dělíme na těžkou a lehkou. Dále jsou to zbytky 

zraku, kdy se nejedná o úplnou slepotu. Stále jsou zachovány určité zrakové počitky. 

Avšak záleží na situaci, v určitých případech jsou osoby se zbytky zraku plně 

soběstační. Nevidomými se stávají například za šera, v neznámém prostředí apod. 

Slepota neboli nevidomost, postihuje zpravidla obě oči, které nejsou schopny 

zaznamenat žádné vjemy a nevznikají žádné počitky. Nevidomost dělíme na tři skupiny, 

jimiž jsou praktická nevidomost, skutečná a plná. (Kudláček, Ješina 2013) 

2.1.6. Možné pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

„Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené se rozumí nástroj, přístroj 

nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a 

možnostmi použití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost způsobenou těžkým 

zrakovým postižením.“ (Bubeníčková, 2012, str. 9) Těmito pomůckami můžeme 

ovlivnit tři základní oblasti, jimž jsou: základní životní potřeby, kompenzace orientace a 

samostatného pohybu v prostoru a náhrada při získávání a zpracovávání informací 

(Keblová, 1995). 

Kompenzační pomůcky tedy dělíme dle několika možných hledisek: 

 pro běžný život 

 pro podporu mobility a orientace 

 pro volný čas a získávání informací 
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2.1.6.1. Kompenzační pomůcky pro běžný život 

Pomůcek určených pro jednodušší chod například v domácnosti je mnoho. 

Řadíme mezi ně například dávkovače při vážení potravin, navlékače jehel a různé 

indikátory. Indikátory hladiny oznamují blížící se tekutinu k okraji hrníčku za pomocí 

zvuku, či vibrace. Existují také různé indikátory světla a barev, které určí více jak 100 

barevných odstínů. Velmi důležitou úlohu při kompenzaci zraku hrají rozlišovače. 

Tento vynález umožňuje od sebe odlišit vzhledově a hmatově podobné věci užívané 

v každodenním procesu. Můžeme takto rozlišovat například klíče, či bankovky. 

Bankovky se liší jak svou délkou a hmatovými značkami. Při podepisování důležitých 

smluv, či při obyčejném psaní jsou k dispozici různé šablony a rámy na psaní (Karásek 

2012). 

2.1.6.2. Kompenzační pomůcky na podporu mobility a orientace 

Základní pomůckou je tzv. bílá hůl, jež je zmíněna ještě v kapitole Pohyb jedinců 

se zrakovým postižením. Existují tři základní druhy. Prvním z nich je hůl orientační, 

charakteristická pro svou délku a také rotační či pevnou koncovku. Signalizační hůl je 

krátká s koncovkou, která není nijak výrazná. Tyto hole se často využívají v kombinaci 

s trasérem, či vodicím psem. Třetím a posledním druhem jsou hole opěrné. Tyto hole 

zastávají funkci zajištění stability ve stoji a při samotné chůzi. Jsou krátké, jejichž 

koncovka musí zastávat protiskluznou funkci (Karásek 2012). 

Další významnou pomůckou na trhu jsou povelové vysílače, které jsou určeny 

k ovládání orientačních majáčků. Existují dva druhy. Vysílač VP01, který je určený 

spíše pro slabozraké jedince a vysílač VPN03 pro osoby nevidomé. Dále jsou to 

orientační majáčky využívající hlavně osoby s praktickou nevidomostí, jež poskytují 

důležité zvukové a hlasové informace přímo jejich uživatelům. Často jsou umisťované 

na významných místech jako při vstupu na pracoviště, do veřejné budovy, na zastávky 

městské hromadné dopravy. Navigační jednotka slouží jako pomocník k určení polohy 

nevidomého člověka na veřejných místech (Karásek 2012). 
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2.1.6.3. Pomůcky pro volný čas a získávání informací 

Osoby se zrakovým postižením mají k dispozici široké spektrum pomůcek na 

získávání a zpracovávání informací. Pro osoby se zbytky zraku existují různé lupy 

stojánkové, do ruky, ale i kamerové. Výpočetní technika v této oblasti hraje významnou 

roli. Existují speciální softwary na zvětšování textu (př. digitální zvětšovací lupy 

s hlasovou podporou), dále na zjednodušení práce s počítačem, hlasové syntézy a další. 

Dále pak různé pomůcky pro zápis Braillova písma, mezi které řadíme psací stroje pro 

nevidomé, tabulky na psaní Braillova písma a tzv. Dymokleště (Karásek 2012).  

Zaznamenáváme i určité kompenzační pomůcky pro volný čas a sport. Tyto 

pomůcky nejsou vhodné pouze jako zábavný prvek, ale také jako pomůcka pro rozvoj 

zbylých kompenzačních smyslů a kognitivních procesů. V dnešní době jsou vyráběny 

druhy her již přímo uzpůsobené potřebám osob se zrakovým postižením. Mezi ně 

řadíme například Člověče nezlob se, pexeso, ale i karetní hry jako je kanasta. Mezi 

nejznámější sportovní kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

řadíme kola. Existují dva základní druhy. Prvním typem je tzv. tandemové kolo, jehož 

principem je, že jezdci sedí v řadě za sebou, přičemž jezdec vpředu je vidící a má na 

starosti řízení, přehazování a brzdění. Jezdec vzadu je zpravidla ten se zrakovým 

postižením, má k dispozici brzdy a může šlapat souběžně s řidičem. Druhým typem je 

tzv. duplex, který je charakteristický v jízdě nikoliv za sebou, ale vedle sebe (Pavlíček 

2012). 

2.2.  Pohyb jedinců se zrakovým postižením 

Nejprve je důležité vymezit základní dva pojmy a těmi jsou mobilita a orientace. 

Mobilita značí schopnost se samostatně pohybovat a orientovat v okolním prostředí tak, 

aby byla umožněna jeho socializace a co největší míra začlenění do života vůbec, ať už 

pracovního, či společenského. Orientace je složitý proces získávání, zpracovávání a 

následného uchovávání informací. Díky nim by měl být jedinec se zrakovým 

postižením schopný naplánovat trasu a později toto přemístění z bodu A do bodu B 

realizovat (Wiener, 2006).  

„Nevidomý člověk je mobilní, když je schopen se s využitím naučených technik 

pohybu a získávání informací bezpečně a jistě přemísťovat v prostoru.“  (Wiener, 2006, 

str. 19) 
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2.2.1. Základní techniky pohybu bez hole 

Mezi základní techniky pohybu bez hole řadíme následující tři způsoby. Chůze 

s vidícím průvodcem, bezpečností držení a postoje a kluzká prostorová technika (neboli 

trailing) 

Průvodce dělíme do dvou skupin. Zaprvé průvodci stálí jsou jedinci, se kterými 

je osoba se zrakovým postižením neustále v přímém kontaktu (například osobní 

asistent, či rodinný příslušník). Druhou skupinu tvoří tzv. průvodci náhodní, jimiž jsou 

cizí lidé, kteří nabídnou pomoc při zvládání trasy (například na přechodu pro chodce. 

Ať už se jedná o stálého, či náhodného průvodce, měl by dodržovat pár základních 

zásad. (Wiener, 2006) 

 Je důležité se člověku s postižením nejprve představit.  

 Zrakově postižený uchopí paži průvodce tak, aby ji křečovitě nesvíral, 

pouze se bezpečně přidržoval. Uchopí ho tedy zezadu, těsně nad loktem. 

Je důležité, aby si průvodce pohlídal postavení zrakově postiženého. Měl 

by být cca půl kroku za ním, nikdy ne před ním. Z důvodu toho, že osoba 

se zrakovým postižením není schopna včas reagovat na překážky, či 

změny terénu. 

 Nejdůležitější je spolupráce obou zúčastněných. Od zrakově postiženého 

se očekává důvěra v průvodce, měl by respektovat jeho rozhodnutí. Na 

druhé straně je povinností průvodce dostatečná komunikace s vedenou 

osobou. Má za úkol upozorňovat nevidomého kde se co nachází, co vidí. 

Na základě slovního popisu okolí je si vedený jedinec schopný rozvíjet 

svou představivost.  

 Dalším důležitým bodem je, aby byl zrakově postižený veden vždy na 

bezpečnější straně cesty. Dále od silnice, kde je motorový provoz a také 

méně možných překážek a sloupky a podobně) (Wiener, 2006). 

Bezpečností postoje hrají významnou roli v samostatném pohybu osoby se 

zrakovým postižením. Prvním je postavení těla. Velmi často se potýkají s přílišným 

zakláněním, či předkláněním trupu. Tento stereotyp je třeba co nejdříve odstranit, aby 

nedošlo k deformitám páteře a komplikacím s nimi spojenými. Další obtíže představuje 

postavení rukou. Jak už mají lidé ve zvyku, pokud „pátrají“ po tom co je před nimi, mají 
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obě ruce roztažené před sebou ve stejné výšce, díky tomu později může dojít k různým 

nárazům do hlavy a zraněním. Správné postavení rukou vypadá tak, že se jedna ruka 

spustí podél těla a předloktí se mírně ohne do úrovně stehna, tak aby byla ruka alespoň 

z části před tělem. Tato pozice umožňuje včasnou reakci na překážky do výše pasu. 

Horní ruka slouží k ochraně obličejové části a celé hlavy. Loket je ve výši ramen ohnutý 

do pravého úhlu tak, aby předloktí a dlaň chránila obličejovou část.  Důležité je, aby byl 

postoj co nejvíce uvolněný, to znamená vyhnout se křečovitému postavení těla (Wiener, 

2006). 

Poslední technikou je tzv. trailing (jinak nazývaná kluzká prostorová technika). 

Užívá se především na místech, které jedinec zná. Spočívá v tom, že ruka ve výši pasu 

klouže po stěně, podél níž postupuje i zrakově postižený. Tato technika funguje na 

základě hmatových vjemů a částečně využívá i tvoření vlastní představy o prostoru 

(Wiener, 2006). 

2.2.2. Technika dlouhé hole 

„Pojmem technika dlouhé hole označujeme cílevědomé a poučné užívání bílé 

hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě; takové užívání bílé hole, které 

poskytuje zrakově postiženému plnou bezpečnosti i subjektivní jistotu při dodržení 

základních fyziologických a estetických pravidel pohybu.“ (WIENER, 2006, str. 14) 

Technika dlouhé hole má tři základní funkce. Za prvé ochranná a bezpečnostní 

(jedinci se zrakovými obtížemi dostávají větší jistotu v samostatném pohybu), za druhé 

funkce orientační (v této fázi si za pomoci hmatových smyslů dokážeme najít různé 

orientační body a znaky) a za třetí funkce informativní a označující (míněno především 

tak, že bílá hůl je považována jako znak osob se zrakovým postižením, tak aby okolí 

bralo ohled (Wiener, 2006). 

Bílá hůl slouží především jako označení pro osoby nevidomé. Zavedena byla 

v roce 1930 v městě Paříž a to zásluhou paní D´Herbermontové. V té tobě byla podoba 

v „klasické“ formě. A to dřevěná hůl zakončená háčkem, jež plnila spíše opěrnou než 

orientační funkci. U nás se začala používat až od roku 1976. Hůl může být v bílém nebo 

červenobílém provedení. Přičemž červenobílá barva znázorňuje a okolí upozorňuje o 

kombinaci postižení zraku a sluchu (Karásek 2012). Dodnes se řeší otázka stability hole 

a na to existují dvě možná řešení. Jedním je hole neskládací, či dělitelná na dva až tři 

díly. Druhým je hůl teleskopicky výsuvná. Při velkých otřesech a nárazech se do sebe 
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určité části mohou zpět bez upozornění zasunout a tím ztrácí funkci rozeznávání 

jednotlivých překážek (Wiener, 2006). 

Nejpoužívanější v dnešní době je však hůl složená ze čtyř až pěti dílů. Tento typ 

je uzpůsobený tak, aby byl snadno skladný, pokud není hůl zrovna potřeba. Zakončení 

hole na horní části by mělo být z neklouzavého měkčího materiálu a velikost držadla je 

upravena potřebám uživatele. Rozdíly najdeme v holích pro dospělé, děti, muže a ženy. 

Dřívější americký prototyp háku dnes vyměnilo poutko, které se dá v jakékoliv situaci 

snadno odepnout. Dole je hůl zakončená jakousi „kuličkou“, tedy útvarem o průměru 

větším než je samotné tělo hole, z kluzkého povrchu, které by se dalo při přílišném 

opotřebení vyměnit za nový. Pokud má zakončení moc velký průměr, může dojít ke 

znemožnění rozpoznání některých terénů, či naopak když je průměr moc malý, může se 

různě zadrhávat a zasekávat. Tudíž v obou případech bychom dosáhli spíše větších 

obtíží s orientací, než k ulehčení. (Wiener, 2006) 

Manipulací s bílou holí se jedinci naučí na kurzu prostorové orientace a 

samostatného pohybu, jež poskytuje například organizace Tyfloservis (Karásek 2012). 

Velmi podstatnou úlohu v technice dlouhé hole představuje její držení. Prvním 

způsobem je tzv. tradiční držení. Dlaň je položena na hůl z boku. Tento typ není zcela 

výhodný pro většinou skupin se zrakovým postižením. Hůl nepokrývá pouze prostor 

před jedincem, ale zasahuje také zbytečně moc dozadu, kde již není pro tuto úlohu 

orientace potřebná. Stejně tak je orientace na druhé straně boku o něco obtížnější. Po 

nějaké době může dojít k opotřebení kloubu v zápěstí v důsledku celodenního vyklenutí 

do nepřirozené polohy. Druhým způsobem je přiložení dlaně shora hole. V této poloze 

můžeme pokrýt oba boky s dostatečnou rezervou bez nepřirozeného vyklenutí ruky a 

změny polohy. U prvního typu se konec hole neustále pohybuje a tak je v ruce o něco 

labilnější než při úchopu ze shora. Můžeme zaznamenat i úplné pokrytí prostoru bez 

zasahování za tělo. Nepohyblivý a volně položený konec hole v dlani umožňuje jedinci 

větší jistotu v pohybu a také lepší držení těla. Posledním způsobem je tzv. tradiční, při 

němž nedržíme hůl na konci, ale spíše ke středu. Může dojít k zaražení o paži a tak je 

pohyb ztížen. Držení a poloha prstů je vesměs stejná a holí můžeme pohybovat všemi 

směry (Wiener, 2006). 
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2.2.3. Orientační analyticko-syntetická činnost 

Při vykonávání této techniky využíváme veškeré informace, které jsme již získali 

při edukaci dvou předešlých typů orientace a samostatného pohybu. Mezi získané 

informace řadíme ty, jež jsou zprostředkovány zbylými smysly, nebo z informací ze 

slovního popisu od instruktora, z různých plánků a map a tyflografických pomůcek a 

další. Cílem edukace je naučit zrakově postiženého maximálně využít znalosti a dokázat 

je užít. Cílem této metody je, aby si jedinec uměl vytvořit co nejreálnější představu o 

situaci, která ho čeká. Tuto představu si vytvoří na základě bodů a znaků vzájemně se 

prolínajích, kde je důležité rozeznat míru důležitosti a hlavně je rozpoznat od jiných 

(Wiener, 2006). 

Pod pojmem orientační bod si přestavíme útvar, který nemění tvar ani svou 

polohu. Dělíme je do dvou skupin. Body postižitelné vzhledem k průběhu trasy 

prostorem a body postižitelné vzhledem k vlivu klimatických podmínek (Wiener, 2006). 

Dále jsou to tzv. orientační znaky. Slouží jako sekundární ukazatele, 

charakterizují celkovou situaci, zvyšují jistotu pohybu a hlavně napomáhají k dokončení 

reálné představy. Dělíme je do základních šesti skupin. Zaprvé sluchové, pak hmatové, 

čichové, tepelné, vertikální a horizontální. Při nedostatečnosti je později možnost 

vytvořit různé trojrozměrné modely, či reliéfní plán, které si můžou osahat. (Wiener, 

2006) 

2.3.  Pes jako kompenzační pomůcka 

Pes se speciálním výcvikem (popř. asistenční pes) spadá pod kompenzační 

pomůcky projevující nějaký cit a určitou míru důvěry. Tento pojem může být vyložen 

dvěma definicemi. První možností je pes asistenční jako nadřazený pojem pro všechny 

druhy zdravotního postižení. Asistenční psy dělíme na psy pro osoby se zrakovým, 

mentálním a tělesným postižením, balanční psi a další. Druhou variantou jsou asistenční 

psi jako pomocníci pro jedince s tělesným postižením zejména pro ty, kteří jsou 

odkázáni na invalidní vozík. (Odendaal, 2007)  
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Tabulka č. 1: Specializace asistenčních psů 

(Svobodová a kol., 2011, str. 10) 

2.3.1. Asistenční psi 

Asistenční psi jsou cvičeni pro potřeby klienta, pro pomoc při vykonávání 

běžných každodenních činností. Umí obsluhovat vypínače, vyndat prádlo z pračky, 

manipulovat s vozíkem (zabrzdit ho). V podstatě je jejich hlavním cílem co nejlépe 

nahradit lidského asistenta. Často je jejich výcvik propojen s canisterapií, která je v této 

oblasti také důležitá. Největší důraz je kladen na vycvičení psa na přivolání od jeho 

majitele (Kavalírová 2017). 

2.3.2. Signální psi 

Tento druh psů je primárně určen pro osoby se sluchovým postižením. Následně 

pro alergiky a osoby se záchvatovitým onemocněním, mezi které řadíme například 

epilepsii a cukrovku. Jejich základním úkolem je rozeznat události, nebo podněty 

vedoucí k situaci, jež by mohla být pro majitele nebezpečná. Neexistuje specifická 

skupina plemen ideální pro výcvik signálních psů. Rozhodující není ani velikost, věk, 

pohlaví, či fyzická zdatnost. Spíše povahové rysy psa. 

Signální psi určení pro neslyšící jsou cvičeni k reakcím na určité zvukové situace 

nejen doma, ale i venku (př. alarm, vyzvánění telefonu, dveřní zvonek apod.). Upozorní 

například na přijíždějící auto, tramvaj, nebo pokud majitele někdo oslovuje jménem. 

Stejně tak slouží jako signál pro okolí, že se zde pohybuje handicapovaný, protože 

sluchový handicap je často velmi těžko rozeznatelný. Psi vycvičení pro osoby trpící 

záchvaty jsou schopni odhadnout situaci, kdy záchvat nastane, upozornit na to svého 

pána, či je pohotový vyhledat okamžitou pomoc. Přicházející záchvat je pes schopen 

Specializace asistenčního 

psa v zoorehabilitaci (dle 

ADI) 

Hlavní vztahy mezi psem 

a uživatelem služby v 

zoorehabilitaci 

Charakter postižení 

uživatele zoorehabilitace 

Vodicí (guide)  Poruchy zraku 

Signální (hearing)  Poruchy sluchu a 

záchvatové 

Doprovodný (service)   Poruchy paměti a orientace 

Servisní, pomocný (service)  Poruchy fyzické 

(vozíčkáři) 

(Psycho)terapeutický 

(service) 
 Poruchy mentální, duševní, 

fyzické, kombinované 
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zpozorovat chemickými změnami v těle majitele, či se naučí dané situace odhadnout 

postupem času, jaký žije se svým pánem. Stejně jako u asistenčních psů jsou během 

výcviku spíše zohledňovány specifické potřeby klienta více než obecné postupy 

(Pomocné tlapky [online]). 

2.3.3.  Canisterapeutičtí psi 

Canisterapie se a využívá nejen u osob s tělesným a mentálním postižením 

(například u autistů), ale i jinak nemocných. Canisterapie je jedním z druhů zooterapie. 

Jsou prokázány účinky týkající se nejen fyzického zlepšení, ale především z pohledu 

psychoterapie a metodám jí blízké. Zejména jako motivace k další rehabilitaci a 

integraci do společnosti. U autistů může dojít například k rozvoji verbální i neverbální 

komunikace (Pomocné tlapky, 2008 [online]). U spastických pacientů může dojít 

k uvolnění ztuhlých svalových skupin, či zlepšení stavu po psychické stránce. Teplo a 

láska, kterou pes pacientovi poskytne, napomůže k lepší emocionální stabilitě. Rozvíjí 

tedy verbální i neverbální komunikaci, relaxaci, prohlubuje smyslové prožitky, cit, ale 

velký význam najdeme i v rehabilitaci jako takové. Skupina klientů není omezena 

věkem ani pohlavím, stejně tak je možné terapii provést v podstatě na jakémkoli místě. 

Doma, ve škole, zdravotnických zařízeních a podobně. Stejně jako u signálních psů 

nerozhoduje věk, plemeno, pohlaví psa, ale spíš povahové rysy a přizpůsobivost psa. 

(Pomocné tlapky, 2009 [online]) 

2.3.4. Vodicí psi 

Vodicí psi jsou určeni pro osoby se zrakovým postižením. Slouží jako 

kompenzační pomůcka při samostatném pohybu a orientaci v prostoru. Majitel tak 

dostává další možnost volného pohybu, ať už s holí, bez hole, nebo s další osobou. 

„Podporuje nevidomé nebo zrakově postižené lidi v oblasti mobility, kompenzuje 

problémy vnímání nevidomých nebo lidí s vyšším stupněm zrakového postižení a 

umožňuje jim bezpečný pohyb v známém i cizím prostředí“ (Pes pomůže, [online]) 

Nejstarší informace o užívání vodicích psů pochází již ze středověku v podobě 

kreseb nevidomého člověka v doprovodu se psem. Avšak první zmínkou o výcviku 

vodicích psů zaznamenáváme mnohem později a to v dochované knize z přelomu 18/19. 

století J.W.Kleina. Avšak největší zájem o tuto problematiku přišel až v období po první 

světové válce. V té době se z války vracelo velké množství veteránů s postižením zraku 

a byli vysloužilí psi vycvičeni na vodicí (Kavalírová 2017). 
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 Instruktor projde naučené trasy, které jeho majitel využívá nejvíce. Naučí se 

různé vyhledávácí pokyny jako například pro bankomaty, toalety, eskalátory a další. Pes 

musí být zvyklý na soustřeďování většího množství lidí. Odborný výcvik je zakončen 

zkouškou (Kavalírová 2017). 

Vlastnictví psa tedy přináší nejen své výhody, ale také nevýhody. Mezi 

nevýhody můžeme řadit například (Kavalírová 2017): 

 Pes se musí alespoň třikrát denně venčit za každého počasí 

 S přibývajícím věkem psa se snižuje kvalita některých dovedností 

 Finanční výdaje (pořízení psa, péče o psa) 

 Nepořádek (chlupy, špína z venku nanesená domů) 

 Ztížená možnost cestování do zahraničí 

 Na některá místa a do veřejných budov nemusí být vodicí pes připuštěn 

Příklady výhod pořízení vodicího psa dle Kavalírové (2017): 

 Usnadnění a urychlení samostatného pohybu 

 Lepší orientace v prostoru 

 Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností 

 Pocit většího bezpečí 

 Pes slouží jako „aktivizační prvek“ pro cestování do neznámých míst a i 

pro vyšší pohybovou aktivitu 

 Pes se stává nevidomému přítelem a tak zmírňuje sociální izolaci 

Příklady výhod dle Gůrové (2016, [online]):  

 Nevidomý si na známých trasách více odpočine, protože psovi předá 

celou zodpovědnost 

 Registruje i pohyblivé překážky (př. dav lidí v obchodě) a vyhne se jim 

bezpečnou cestou 

 Většina psů umí podávat upuštěné předměty zpět nevidomému 

  



 
 

23 

 

2.4.  Problematika vodicích psů 

2.4.1.  Výběr vhodného psa 

Přípravu psa před předáním majiteli lze rozdělit do tří stádií. Prvním stádiem je 

výchova psa k základním povelům (př. sedni, lehni, přines) a k přiměřenému chování 

v soukromí a mezi jinými lidmi. Druhým stádiem je výcvik, jenž je zaměřen na budoucí 

využití psa. Pes prochází speciálním výcvikem, kde se učí dovednostem důležitým ke 

zvládnutí závěrečné zkoušky. Posledním stádiem je zavedení psa do praxe (Svobodová 

a kol., 2011) 

Existují základní kritéria výběru vhodných adeptů (Svobodová a kol., 2011): 

 Zdraví – záměrně vylučují plemena s vysokým rizikem určitých chorob a 

zdravotních znevýhodnění, které by následně omezovaly vykonávání 

vyžadovaných dovedností 

 Pohlaví – není striktně dáno, většinou dle přání klienta 

 Plemeno – zohledňuje se velikost psa a faktory co nejjednodušší následné 

péče o psa (př. srst – nevhodné pro alergiky, línaní – větší nepořádek) 

 Věk – dle uvážení klienta  

 Prokázaný původ – př. určitá míra záruky jaký bude ze štěněte dospělý 

jedinec, informace o dědičných chorobách apod. 

2.4.2. Plemena vhodná k výcviku 

Každý výběr je specifický z pohledu budoucího majitele. Mezi nejvhodnější 

plemena však řadíme retrívry a ovčácká plemena. Některým klientům však vyhovují i 

například border collie, pudli, či kříženci tzv. Labradoodle.  

Mezi skupinou retrívrů jsou nejvyhledávanějšími labradorští retrívři. Jsou 

společníky nejen v rodinách, ale i lidem s nějakým handicapem. Oblíbeným plemenem 

jsou pro jejich přátelský charakter. „Labrador je aktivní plemeno, k udržení dobré 

psychické i fyzické kondice a zdraví je ale potřeba psa zaměstnat“ (HelloSandy, 

Labradorský retrívr [online]). Mají nejméně náročnou péči o srst. Může být zbarvena do 

tří různých odstínů, je krátká, hustá a nepropouští výrazné množství vody. Druhým 

zastupitelem této skupiny je Zlatý retrívr. Disponují rovnou či zvlněnou srstí s pevnou 

podsadou a zbarvenou do dvou světlých odstínů. Toto plemeno je aktivnější než 
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labrador, který má sklony k nadváze. Stejně jako labrador není zlatý retrívr náročný na 

péči. Srst stačí čistit 1-2x týdně a to je velmi zásadní pro lidi se zrakovým handicapem 

(HelloSandy, Zlatý retrívr [online]). 

Mezi nejznámější psy z ovčáckého plemene řadíme Německého ovčáka, který 

patří do třídy pasteveckých psů. Toto plemeno je oblíbené pro jejich učenlivost, 

oddanost majiteli a věrnost. Mají silnou ochranářskou autoritu, což je pro člověka 

s handicapem obrovskou pomocí. V historii byli využívání jako hlídači stád dobytka a 

ovcí. Je tudíž vázaný na své teritorium a nemá tak tendenci majiteli utíkat. Podobně 

jakou dvou výše popsaných plemen není náročný na péči o srst (HelloSandy, Německý 

ovčák [online]). 

Dalšími plemeny jsou pudli. Snadno si vytvoří pevnou vazbu s majitelem. Jsou 

menšího vzrůstu s nelínavou srstí vhodnou pro alergiky. Nejvíce využívanými plemeny 

jsou pudl královský a velký, poté taky kříženec s labradorem a to tzv. labradoodle. 

Při výběru psa tudíž není důležitá barva srsti a celkový vzhled. Důležité jsou 

povahové (učenlivost, přizpůsobivost atd.), fyzické vlastnosti (vzrůst, srst, aktivita atd.) 

a míra náročnosti péče o psa. Doporučuje se také znát původ psa, kvůli rodovým 

onemocněním, kterým by se dalo v nejlepším případě předejít. 

2.4.3. Subjekty zabývající se výcvikem 

V České republice i po celém světě již existuje mnoho organizací zabývajících se 

výcvikem vodicích psů.  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) je spolek 

s působností po celé republice. „Posláním naší organizace SONS je jednak sdružovat 

nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat 

konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.“ 

(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých[online]) 

Středisko výcviku vodicích psů je součástí organizace SONS. Jedná se o 

profesionální tým zabývající se výcvikem vodicích psů pro osoby se zrakovým 

postižením. Zastřešují výběr a nákup štěňat, jejich výchovu a pozdější speciální výcvik 

dle potřeb majitele, veterinární péči, ale také praktický zácvik nevidomých budoucích 

majitelů psů. Jedná se tedy o teoretickou a praktickou přípravu na budoucí soužití pro 

majitele i psa. (Středisko výcviku vodících psů SONS, [online].) 
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Pes pro tebe o. s. je organizace, která se zabývá nejen výcvikem vodicích psů, 

ale i asistenčních. Pomáhá tedy nejen osobám ze zrakovým postižením, ale také lidem 

s jinými handicapy. Tým je složen z kvalifikovaných profesionálů v čele s Jitkou 

Lebedovou (zakladatelkou). (Pes pro tebe, výcvik vodicích a asistenčních psů, [online].) 

Organizace HELPPES „je jediná profesionální nezisková organizace svého 

druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 

Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, 

soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.“ Helppes, 

centrum výcviku vodicích psů pro postižené, [online]). Také jako první z České 

republiky splnila podmínky mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto 

druhu a také členství v mezinárodních organizacích podobné náplně práce. 

Pomocné tlapky o.p.s. se zabývají chovem, předvýchovou a výcvikem nejen 

vodicích psů, ale především psů asistenčních a canisterapeutických. Působí od roku 

2001. Dále existuje spolek Pes pomůže sídlící v Horažďovicích. Středem zájmu jsou psi 

vodicí, asistenční, terapeutičtí a jejich majitelé. Existuje také tzv. Klub držitelů vodicích 

psů, který byl založen roku 1985 a od té doby sdružuje majitele psů, psy, rodinné 

příslušníky, dobrovolníky a zájemce o pomoc v této problematice.  

Nejznámějšími mezinárodními organizacemi jsou například European guide Dog 

federation z Belgie, nebo Assitance dogs europe, které působí od roku 2000 spolu se 

zakládajícími sedmi zeměmi, v neposlední řadě International Guide dog federation 

z roku 1989. 

2.4.4. Výcvik vodicích psů 

Speciálně zaměřený výcvik začíná psovi v období dovršení jednoho roku. Před 

nástupem je podroben veterinární prohlídce, jež vylučuje možné budoucí choroby, 

znemožňující vykonávání vyžadovaných potřeb (Kavalírová, 2017). Častým důvodem 

vyřazení psa z výcviku je dysplazie kyčelních kloubů (Goddard, BeilHarz, 1982, 

[online]). 

Dále pak testem povahových vloh, kde sledují například míru agresivity, 

učenlivosti a podobně. (Svobodová a kol., 2011).  

V této fázi je pes připraven přejít na další úroveň výcviku. Opouští prostředí 

předvýchovy a odchází do domácnosti cvičitele, či do speciálního centra, kde bude 
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cvičen přibližně dalších 6-8 měsíců. Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody. 

Výcvik v domácnosti obnáší například menší náklady, následnou lepší adaptaci na 

nového majitele. Vychovatel, ale může ubytovávat jen menší množství psů a tak 

žadatelé čekají delší dobu. Větší výcviková centra uchovávají psi v kotcích a je jich tak 

větší množství (Kavalírová, 2017). 

Vycvičený pes musí zvládnout více než 30 povelů zásadních pro bezpečné 

vedení osoby se zrakovým postižením. Pes je speciálně vycvičen rozeznat strany, 

povrchy (například přechod pro chodce), chodník od silnice a primárně upozornit 

majitele na překážky v cestě, které by jej mohli ohrozit a následně se jim bezpečně 

vyhnout. Mezi základní dovednosti řadíme také chůzi v postroji, udržení přímého směru 

chůze, změnu rychlosti tempa. Orientační smysl psů je na dobré úrovni. Brzo si 

zapamatují nové trasy, snadno se zorientují na nových místech. Pes je přeci jen zvíře a 

snadno ztrácí soustředěnost. Nechá se rozptýlit ruchem v okolí, různými pachy, 

nezvyklými zvuky, nebo pouhé hrající si děti. (Jasencová, 2007a). Vycvičený pes musí 

umět vyhledávací povely (př. schodiště, bankomat, lavička, volné místo v MHD). 

Kromě speciálně upravených povelů je podmínkou před ukončením výcviku zvládnutí 

základních povelů poslušnosti. Mezi které řadíme například povely - sedni, lehni a 

podobně (Kavalírová 2017). 

Odlišností ve výcviku běžných a vodicích psů najdeme mnoho. Zajímavostí je 

například aportování. Pes je vycvičen tak, aby přinesený předmět nepoložil před svého 

majitele, nýbrž ho vložil pánovi přímo do ruky. Zaznamenáváme také rozdíl v povelu 

přivolávání. Obyčejný pes se pouze vrátí k pravému boku svého majitele, avšak pes 

osoby se zrakovým postižením musí majitele na svou přítomnost upozornit například 

dotekem majitelovi ruky (Jasencová, 2007a). 

Cílem celého výcvikového procesu je vytvoření ideálního vztahu vodicí pes a 

nevidomý. Některé organizace umožňují pravidelné setkávání již během výcviku. Klient 

se psem si na sebe lépe zvykají a již během výcviku si osvojují společnou komunikaci a 

povelovou techniku pod odborným velením. Další organizace nabízejí školení na více 

dní, jež probíhá na stejném principu jako pravidelné schůzky (Kavalírová, 2017). 

Na konci výcviku, který z pravidla trvá cca 2 roky, je pes podroben závěrečné 

zkoušce. Pokud pes úspěšně projde zkouškou a jsou předloženy výsledky lékařského 

vyšetření, je připraven k výkonu průvodcovské činnosti (Planeta zvířat, 2009, [online]). 
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2.5.  Kvalita života 

V této části se budeme věnovat pojmu kvalita života. Termín je velice obsáhlý a 

interdisciplinární (míněno například z pohledu ekonomického, zdravotnického, 

psychologického, filosofického atd.). V první řadě charakterizujeme pojem kvalita 

života, jako takový, v řadě druhé pak z pohledu osob se zrakovým postižením. 

2.5.1.  Kvalita života jako pojem 

Kvalita života je termín složený z několika definic. Laicky řečeno se jedná o 

vyhodnocení údajů o psychickém, fyzickém a sociálním stavu jedince. Přesná definice 

však není dodnes známá a to především z důvodu různých pohledů vědních oborů. 

Definice podle světové zdravotnické organizace zní takto: „Kvalita života je definovaná 

tím, jak jedinci vnímají své životní pozice v kulturním kontextu a hodnotovém systému, v 

němž žijí a dále vztahem ke svým cílům, očekáváním, standardům a zájmům. Je to široký 

koncept komplexně ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, mírou 

nezávislosti (soběstačnosti), sociálními vztahy, osobními přesvědčeními a jejich vztahem 

k hlavním charakteristikám prostředí.“ (Lucas-Carranso, 1997, str. 1. [online].) 

2.5.2. Kvalita života osob se zrakovým postižením 

Během několika posledních let se míra kvality života těchto osob výrazně 

zlepšila. Od segregačních a utilizačních přístupů v historii, kdy byli jedinci se zrakovým 

postižením vyčleňováni na okraj společnosti, využívání na otrocké práce, či 

nemilosrdně usmrcováni, již uplynula dlouhá doba. Nyní se společnost více zaměřuje na 

zlepšení kvality života a co největší usnadnění budoucího působení.  

Kvalita života postiženého představuje rozsáhlou oblast činitelů, které mu 

umožňují žít jednak v intaktní společnosti, ale i v prostředí minoritní kultury. Tyto 

činitele vytvářející změny v kvalitě života postižené osoby můžeme rozdělit do dvou 

skupin (Jesenský, 2000): 
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1. Vnitřní činitele – zahrnují somatické a psychické vybavení alterované 

defektem, disaptibilitou, handicapem a efektivitou. Zajímá nás prostě vše, co podmiňuje 

rozvoj a integritu osobnosti postiženého. 

2. Vnější činitele – představují podmínky existence postižených v oblastech: 

přírodně ekologické, pracovní a ekonomické, společensko-kulturní, materiálně 

technické a výchovně vzdělávací. 

Hromádková (2007) uvádí, že význam posuzování kvality života lidí s 

postižením spočívá obecně v následujících bodech: 

 v odhalování celkového vlivu i jednotlivých složek handicapu na život 

postiženého, 

 ve vymezování cílů a úkolů zaměřených na změny kvality života, 

 v odhalování vlivu diagnostické, terapeutické, rehabilitační, pedagogické 

péče, 

 v možnostech hodnocení efektivity uplatněných intervencí. 

Dále uvádí, že posuzování kvality života má svůj konkrétní cílový význam pro: 

 nemocného či postiženého subjektivně, 

 subjektivní i objektivní sledování vývoje postižení, jeho průběhu a změn 

 socioekonomického, statusu a materiální úrovně jedince s postižením, 

 stanovení stupně invalidity a případné potřebné péče, 

 posouzení potřebnosti a úrovně poskytované pomoci, 

 pro posouzení kvality interpersonálních vztahů, vztahů k institucím atp. 

V současné době se téma kvalita života osob se zdravotním postižením dostává 

více do podvědomí společnosti, je o něj tvořen větší zájem a stále se na něm pracuje. 

V dřívějších dobách se výzkumy soustřeďovaly spíše na chronicky nemocné a pacienty 

odkázané na soustavnou lékařskou péči či úplnou hospitalizaci. Nyní se pohled začíná 

ubírat i směrem k osobám, které se musí potýkat s celoživotními obtížemi, jako jsou 

například osoby se zrakovým postižením. Pro příklad si uvedeme některé výzkumy 

z dané problematiky (Vymazalová, 2010). 
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V české republice se touto problematikou zabývá především PhDr. Zbyněk 

Galvas (1999), který svou práci zaměřil na kvalitu života těžce zrakově postižených 

seniorů. Věnoval se nejen stránce fyzické (míněno například snížení kognitivních 

funkcí, přítomné mechanismy bránící přijetí vzniklé zrakové vady, i stáří a změny v těle 

a organismu jako takové), ale také aspekty psychické (např. strach z konečnosti 

lidského života, pocity zbytečnosti, samoty, syndrom marnosti vlastního života). 

Sledoval tedy, které z těchto faktorů zvyšují a které naopak snižují danou úroveň kvality 

života. Avšak nejrozšířenější metodou zjišťování kvality života je formulář pro 

zjišťování kvality života metodou SEIQoL, jimž se zabývá Křivohlavý (2002) a 

Hromádková (2007). Každý z trochu odlišného pohledu. Zatímco Hromádková 

zohledňovala například samostatnost, přátele, partnera/ku, Křivohlavý finance, práci a 

zdraví. Další osobou věnující se kazuistice života zrakově postižených je Fojtíková 

(2009), ve své kvalifikační práci klade důraz na kvalitu života osob s těžkým zrakovým 

postižením při vlastnictví vodícího psa. Mezi další výzkumy na domácí půdě řadíme 

také HRQoL. Jedná se o studii z medicínského prostředí, jež se zabývá změnou funkcí 

zraku a kvality života u pacientů po operativním zákroku šedého zákalu. Nováková et 

al. (2001) uvádí, že ke zlepšení zrakových funkcí a kvality života po absolvování 

operace došlo u 84,3 % pacientů.  

Zájem o zlepšování kvality života osob s postižením je vyšší, avšak v porovnání 

s jinými zeměmi je množství výzkumů v České republice stále malé. Zvýšení kvality 

života dosáhneme hlavně na základě komplexní péče. Důležitá je spolupráce různých 

právních orgánů a institucí z oblasti zdravotnictví, speciální pedagogiky, ale i 

sociologie. Důležitým prvkem v zachování co nejpřijatelnějšího stupně kvality života 

osob se zrakovým postižením jsou také různé neziskové organizace (například 

Tyfloservis), ale hlavně rodina a nejbližší okolí. 

2.5.3. Model ICF 2001 

Jedná se o model Světové zdravotnické organizace (WHO), který byl vytvořen 

v roce 2001. (Leissner, Coenen a kol., 2014) Celý koncept popisuje pět základních 

prvků, mezi které řadíme tělesné funkce a struktury, aktivitu, sociální participaci a 

spolupůsobící faktory. Tělesné funkce se zaměřují především na fyziologii systémů a 

tělesné struktury obsahují spíše komponenty z anatomie (míněno orgány, končetiny a 

jejich další součásti). Aktivita je realizace a vykonávání činů jedince. Dále je to tzv. 
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sociální participace, u které nacházíme podobnost s termínem integrace. Jedná se tedy o 

zapojování osob se zdravotním postižením do dané činnosti, či do společenské situace, 

která pro ně může bariérová. V poslední řadě jsou to spolupůsobící faktory, jež dělíme 

do dvou skupin. První skupinu tvoří faktory environmentální (faktory prostředí), které 

zahrnují například oblast sociální, jako jsou například postoje ostatních lidí a také 

fyzické jako např. místo kde lidé žijí. Druhou skupinu tvoří faktory osobní. Jsou složeny 

především z vlastností, které nijak neovlivňují a nejsou součástí současného zdravotního 

postižení a celkového stavu. Mluvíme zde například o věku, vzdělání, životním stylu 

atd. (Kudláček, Ješina 2013)  

 

Obrázek č. 2:Model ICF 2001 

(Kludláček, Ješina, 2013, str. 35) 

2.5.4.  Aspekty ovlivňující život se zrakovým postižením 

2.5.4.1. Integrace 

Nejprve je důležité definovat pojem integrace jako takový. Řadí se do popředí 

základních prvků rozvoje osobnosti a utváření života osob se znevýhodněním. Integrace 

je stav, kdy dochází k spolupůsobení obecné populace a lidí s postižením. Jedná se o 

situaci, kdy by ani jedna strana neměla mít pocit výjimečnosti/zvláštnosti, vztah by měl 

být rovnocenný s pokud možno nízkou mírou konfliktnosti. Míra integrace se liší u 

každé osoby, která ji podstupuje. Závisí především na samostatnosti a nezávislosti 

jedince. Tyto dva faktory jsou nedílnou součástí následné socializace. Integrace nelze 

docílit najednou. Jedná se o dlouhodobý proces podmíněný několika faktory a 

okolnostmi. Zaznamenáváme tedy několik stupňů v cestě za její finalizací. (Jesenský 

1992) 
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2.5.4.2. Jednotlivé poznávací procesy 

Zrakové vnímání se u každého jedince výrazně liší dle diagnostiky. Projevuje se 

převážně různou rychlostí, správností, úplností a přesností zpracování daného podnětu. 

Může dojít k úplné nevidomosti, či zůstanou zbytky zraku, které jsou schopni stále 

využívat. Pro zrakové vnímání je důležitá míra zrakové ostrosti, schopnost barvocitu a 

stav zorného pole. Sluchové vnímání je důležitým faktorem v procesu sociální a 

prostorové orientace. Hmatové vnímání je stejně jako sluchové zprostředkovatelem 

poznávání okolního světa. Vnímání lze provádět dvěma způsoby. Od částí k celku a 

naopak. Důležitá je spolupráce s psychickými procesy, jako je například paměť a 

představivost. Paměť má význam především pro lidi, kteří ztratili zrak až v pozdějším 

věku. Právě z důvodu lepší představy o prostoru a věcech. Řeč má jakýsi kompenzační 

význam (Keblová, 1996). 
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3. Praktická část 

3.1. Cíle, úkoly a výzkumné otázky 

 Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit jaký vliv má vlastnictví vodícího psa 

na jeho majitele v oblasti sociální participace a možností aktivit podle modelu ICF 

z roku 2001. 

3.1.1. Úkoly práce 

Vzhledem ke stanoveným cílům jsou sestaveny tyto úkoly: 

a. Studium české a zahraniční literatury týkající se problematiky zrakového 

postižení, orientace v prostoru a samostatného pohybu, kompenzačních 

pomůcek, vodících psů, kvality života a metodologie bakalářské práce 

b. Zvolit vhodnou metodiku výzkumu, techniku sběru dat a vyhovující 

termín 

c. Zvolit cílovou skupinu probandů 

d. Podat žádost etické komisi UK FTVS 

e. Rozeslat vypracované ankety cílové skupině 

f. Provést ústní rozhovor s vybranými jedinci z cílové skupiny 

g. Zpracovat získaná data 

h. Sepsat teoretickou část bakalářské práce 

i. Sepsat praktickou část bakalářské práce 

3.1.2. Výzkumné otázky  

Pro výzkumnou část mé práce byly stanoveny tyto vědecké otázky: 

VO1: Ovlivňuje pes možnosti aktivit osob se zrakovým postižením? 

VO2: Ovlivňuje pes sociální participaci osob se zrakovým postižením?  
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3.2. Metodika výzkumu 

3.2.1. Použité metody  

Pro výzkumnou část v této bakalářské práci jsem použila kvalitativní 

metodologii tzv. dotazování. Dotazování existuje ve dvou dostupných formách. Osobní 

dotazování v přímém kontaktu tazatele a dotazovaného. Tazatel může respondentům 

otázky pokládat a zároveň jejich odpovědi zaznamenávat různými formami. Nepřímé 

dotazování je psanou formou rozeslaná anketa vlastní konstrukce elektrickou poštou, či 

internetem. Dotazník je zcela anonymní a dotazovaný zcela sám rozhodne, zda vůbec a 

kdy dotazník vyplní (Simová, 2005). 

V anketním šetření se objevilo 25 otázek ve všech třech formách (míněno a 

uzavřené, polouzavřené a otevřené) pod odborným vedením PhDr. Jitky Vařekové, 

Ph.D. Anketní šetření bylo využito pro svou nenáročnost a také pro možnost 

případnému přizpůsobení otázek dotazovaným. Pomocí zmiňovaného šetření lze získat 

potřebná data za poměrně krátký časový úsek. Anketní šetření bylo zcela anonymní a 

získaná data byla využita pouze pro účely mé bakalářské práce. Šetření jsem rozdělila 

do čtyř oblastí. Přičemž se první týkala osobních informací o respondentovi. Druhá se 

věnovala otázkám věnovaným psu. Následovaly části věnující se přímo zvoleným 

vědeckým otázkám z oblasti sociální participace a možností aktivit osob se zrakovým 

postižením vlastnících psa.  

Poté jsem využila možnosti polostrukturovaného rozhovoru založeného na 

osobních zkušenostech dotazovaných. Polostrukturovaný rozhovor je charakteristický 

tím, že si tazatel předem připraví jen základní konstrukt rozhovoru. To znamená 

základní tematické okruhy a klíčové otázky, jež jsou pro něj zásadní (Wildemuth, 

Zhang, 2009). V přípravě rozhovoru jsem volila možnost meritorních (neboli 

výzkumných) otázek. Tato metoda umožňuje zadavateli jít více do hloubky, případně 

v průběhu vyjasnit některá nedorozumění. Při transkripci (neboli přepisu) rozhovorů 

jsem využila redigovanou formu. Tedy formu, při které zaznamenáváme jen zásadní 

nonverbální projevy a projev upravíme do srozumitelnější podoby. Snažíme se 

zpřístupnit a přeložit některé slangové výrazy, upravíme nespisovné a sprosté výrazy 

(Veselý, 2019, [online]). 
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3.2.2. Metoda sběru dat 

Pro naplnění cíle bakalářské práce byly kromě studia literárních a internetových 

zdrojů, použity výše zmíněné použité metody. Anketní šetření bylo rozesláno 

k respondentům prostřednictvím vybraných organizací zabývajících se výcvikem 

vodicích psů (v našem šetření převážně PES PRO TEBE o.s.). Další využitou možností 

bylo vložení na internetové konference. Obě mají desítky členů, někteří jsou v obou 

najednou. První touto konferencí byla HAF, jež je plná nejen držitelů vodicích psů, ale i 

jejich cvičitelů a zájemců o informace v dané problematice. Druhou konferencí bylo 

KDVP, kde jsou pouze členové Klubu držitelé vodicích psů SONS ČR. 

3.2.3. Popis výzkumného souboru 

Dotazovány byly osoby se zrakovým postižením vlastnící psa, převážně 

spolupracující s organizací Pes pro tebe. Probandy jsem kontaktovala buďto sama, či 

právě přes zmiňovanou organizaci prostřednictvím emailu. Ankety se zúčastnilo 15 

probandů, polostrukturovaného rozhovoru pak 2 jedinci. Všem účastníkům byl nastíněn 

záměr a průběh výzkumu. Účastníkům rozhovoru byl dán k dispozici k podepsání 

informovaný souhlas schválený etickou komisí UK FTVS. 

3.3. Analýza kvalitativních dat 

Při analýze dat jsem využila možnost přepisu rozhovorů. Pro lepší přehlednost a 

hlavně zachování anonymity probandů jsem tazatele označili písmenem T a 

respondenty O1 a O2. Rozhovor byl rozdělen do tří základních oblastí. Nejprve část 

osobní se základními informacemi o respondentovi, druhá pak co se týče pohybové 

aktivity, třetí byla zaměřena na otázky z oblasti sociální participace. Audiozáznam byl 

nejdříve nahrán na diktafon, poté poslán do zabezpečeného počítače a přepsán. 

Následně byly nahrávky vymazány ze všech zařízení, aby byla zachována maximální 

míra anonymity. 
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4. Výsledky  

V této kapitole jsou uvedeny výsledky anketního šetření, získané uvedenými 

metodami sběru dat s pomocí grafů, tabulek a přepisů rozhovorů pro lepší přehlednost 

dat. Výsledné hodnoty jsou založené na subjektivním vnímání každého respondenta 

zvlášť. 

4.1. Vyhodnocení anketního šetření 

Anketní šetření se dotýkalo čtyř základních oblastí. První část tvořily obecné 

údaje o respondentovi. Druhá část se týkala otázek ohledně vlastnictví psa. Třetí část 

otázek byla přímo zaměřena na první vědeckou otázku možností aktivit osob se 

zrakovým postižením. Část čtvrtá a poslední se týkala otázek na sociální participaci 

vlastníků vodících psů. 

4.1.1. Oblast první (Osobní informace o respondentovi) 

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

Graf č. 1 znázorňuje zastoupení obou pohlaví ve výzkumném souboru. 

Dotazování se účastnilo celkem 15 respondentů, z toho 12 žen a 3 muži. 
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Graf č. 2: Věkové rozmezí respondentů 

Graf č. 2 znázorňuje věkovou skupinu respondentů. Dle výsledků je zřejmé, že 

výzkumu se zúčastnili lidé jen ze tří uvedených kategorií. Nejvíce byla zastoupena 

skupina lidí ve věkové škále 15-30 let (s počtem 7mi respondentů). Nejméně pak 

z věkové kategorie 51-70 let se třemi respondenty. Skupina tvořící věkovou kategorii 

31-50 respondentů čítala 5 jedinců. 

 

Graf č. 3: Stupeň zrakového postižení respondentů 

Graf č. 3 znázorňuje stanovenou diagnózu respondentů. Skupinu s největším 

počtem tvoří jedinci s diagnostikovanými zbytky zraku (počet respondentů 11). Druhou 
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v pořadí byla skupina lidí trpící úplnou nevidomostí (počet respondentů 4). A v poslední 

řadě je to skupina slabozrakých, z níž nemáme žádného zástupce. 

Tabulka č. 2: Příčina zrakového postižení 

 

V tabulce č. 2 jsem se zaměřila na příčiny zrakového postižení. Z dané tabulky 

vyplývá, že nejpočetnější skupinu tvoří vrozené vady s 10 respondenty (67%), druhou 

nejpočetnější jsou získané zrakové vady se třemi zástupci (20%) a nejméně početnou 

skupinu tvoří neznámé příčiny se dvěma zástupci (13%). 

 

Graf č. 4: Zaměstnání respondentů 

R1 Pooperační komplikace

R2 Vrozená oční vada

R3 Poškození zrakového nervu

R4 Zánět a částečné odumření nervu

R5 Nedonošenecká retinopatie

R6 Genetická (v těhotenství zarděnky)

R7 Vrozená oční vada

R8 Vrozená oční vada

R9 Neznámá příčina

R10 Vrozená oční vada

R11 Neznámá příčina

R12 Vrozená oční vada

R13 Pigmentová degenerace sítnice

R14 Genetická příčina

R15 Vrozená oční vada
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V grafu č. 4 jsou prezentovány výsledky na otázku zaměstnání. Pro lidi se 

zrakovým postižením je obtížnější najít pracovní uplatnění. Některé další otázky 

z oblasti sociální participace se ale škol/zaměstnání dotýká a tak bylo třeba rozdělit 

respondenty do těchto tří základních kategorií. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnaní 

(7 zástupců), v závěsu je pak skupina nezaměstnaných, z nichž jsou někteří již ve 

starobním důchodu (celkový počet 6 respondentů). Nejmenší zastoupení mají studenti 

se dvěma zástupci. 

4.1.2. Oblast druhá (Otázky směřované na vlastnictví psa) 

 

Graf č. 5: Pes absolvoval výcvik na psa 

Graf č. 5 potvrdil, že naším výzkumným souborem jsou pouze vlastníci vodicích 

psů. Na tuto otázku byla jednoznačná odpověď. Všech 15 respondentů odpovědělo, že 

se jejich pes podrobil výcviku na psy vodicí a žádné jiné. 

0% 0% 

100% 

0% 

Graf č. 5: Pes absolvoval výcvik na psa 

Asistečního

Signálního

Vodicího

Žádná z možností není správná, pes neabsolvoval speciální výcvik
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Graf č. 6: Doba vlastnictví vodícího psa 

Dle grafu č. 6 je zřejmé, že možnost 1-3 roky a více než 3 mají stejný počet 

zástupců (přesněji 6 oba), nejméně početnou skupinu pak tvoří majitelé psů, kteří je 

vlastní méně než jeden rok (3 zástupci). 

 

Graf č. 7: Kolikátý vodící pes v pořadí 

Graf č. 7 znázorňuje, že dle výsledků tvoří převážnou většinou ti respondenti, 

kteří mají v nynější době prvního psa (skupina se 12 zástupci), méně početnou skupina 

pak tvoří ti, kteří měli minimálně jednoho již v minulosti a nyní mají psa nového (tato 

skupina čítá 3 zástupce) 

20% 

40% 

40% 

Graf č. 6: Doba vlastnictví psa 

Méně než 1 rok 1-3 roky Více než 3 roky

80% 

20% 

Graf č. 7: Kolikátý pes  

Ano, je to můj 1. pes

Ne, v minulosti jsem měla více speciálně vycvičených psů
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Graf č. 8: Rasa psa respondenta 

Graf č. 8 ukazuje, že převážnou většinu zástupců má rasa Labradorského retrívra 

(11 respondentů). Ostatní rasy (míněno Královský pudl, ovčák, Bordercollie a 

Kanadský retrívr) mají každý po jednom respondentovi. 

 

Graf č. 9: Organizace realizující výcvik 

Graf č. 9 znázorňuje dané organizace s nimiž dotazovaní 

spolupracovali/spolupracují.  Nejčastější zmíněnou organizací byla Pes pro tebe os. (9 

respondentů zvolilo tuto možnost), druhou nejčastější pak Škola pro výcvik vodících 

psů (3 zástupci), další v pořadí byl nadační fond Matilda (2 zástupci) a v poslední řadě 

organizace zvaná HE+Pa s jediným zástupcem. V další otázce jsme se ptali, zda 

73% 

6% 

7% 

7% 
7% 

Graf č. 8: Rasa psa 

Labradorský retrívr Ovčák Bordercollie

Královský pudl Kanadský retrívr

60% 

7% 

13% 

20% 

Graf č. 9: Název organizace, která 

realizovala výcvik 

Pes pro tebe HE+Pa Nadační fond Matilda SVVP Praha Jinonice
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s danými organizacemi stále spolupracují. Odpověď byla zcela jednoznačná bez 

výjimek, že jsou minimálně stále v kontaktu a pokud mohou, na akcích jimi pořádaných 

se účastní. 

Další formou šetření v oblasti otázek na vlastnictví psa jsme využili škálové 

hodnocení v rozmezí 0 až 10 bodů a zde jsou výsledné tabulky: 
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Tabulka č. 3: Motivace pro pořízení psa 

 

V tabulce č. 3 jsem se věnovala otázce v tomto znění: Uveďte, jak důležité pro 

Vás byly následující důvody, které Vás motivovaly pro pořízení psa (0 – nebylo to 

důležité, nehrálo to žádnou roli, 10 – maximálně důležité). 

Dle hodnocení respondentů je patrné, že největší motivací k pořízení vodicího 

psa je podpora v samostatném pohybu (průměr 9,7) a orientace v prostředí (9,6). Až na 

tři jedince všichni volili možnost 10 bodů, tedy přikládají tomu maximální důležitost. 

Další možností motivace pro opatření si psa bylo zvýšení soběstačnosti osoby se 

zrakovým postižením, jejíž výslednou zaokrouhlenou průměrnou hodnotou bylo 8,9. 

Další dvě otázky se týkaly sociálních vazeb. Výsledným průměrem v motivaci sociální 

vazby se zvířetem byla hodnota 7,7. Průměrnou hodnotou u usnadnění sociální vazby 

s okolím byla 5,1, z čehož vyplývá, že většina respondentů přikládá větší význam 

vztahu se zvířetem, než navazování nových kontaktů s okolím. Nejmenším motivačním 

faktorem pro koupi vodícího psa bylo bezpečí před projevy násilí vnějšího prostředí 

(průměr 3,1). Druhou nejnižší byla asistence při běžných denních činnostech 

s průměrnou hodnotou 3,6. 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14R15

Podpora v 

samostatném pohybu 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10

Podpora v orientace v 

prostředí 10 10 10 10 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10

Sociální vazba se 

zvířetem 5 10 10 10 10 8 7 5 3 10 5 10 7 8 8

Usnadnění sociální 

vazby s okolím 7 5 1 2 10 7 7 2 4 6 0 8 6 7 5

Bezpečí před projevy 

násilí 7 5 1 0 5 0 7 3 2 4 0 0 4 4 4

Zvýšení soběstačnosti 10 10 10 10 10 7 9 6 6 8 10 10 10 9 8

Asistence při běžných 

denních činnostech 4 3 1 1 8 0 2 6 7 5 8 0 3 4 2
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Tabulka č. 4: Splnění očekávání 

 

V tabulce č. 4 jsme se zaměřili na otázku v tomto znění: Uveďte na stupnici 0 až 

10, do jaké míry pes splňuje Vaše očekávání v těchto oblastech (0 – vůbec nesplňuje 

moje očekávání, 10 – maximálně splňuje moje očekávání). 

Z výsledků je zřejmé, že nejvyšší míru očekávání naplňují psi v těchto oblastech. 

Seřazeno dle nejvyšší průměrné hodnoty. Otázka podpory v samostatném pohybu (9,9), 

v orientaci (9,5), zvýšení soběstačnosti (9,1), dále sociální vazba se zvířetem (8,9) a 

v neposlední řadě otázka týkající se usnadnění sociální vazby s okolím (8,3). Nejnižší 

míru očekávání splňují vodící psi svým respondentům v oblastech bezpečí před projevy 

násilí (průměr 5,3) a asistence při běžných denních činnostech. Na těchto dvou otázkách 

(viz. výsledková tabulka výše) je zajímavá protichůdnost v názorech respondentů. 

Hlavně v otázce bezpečí se často objevuje maximální počet, hned vedle nejnižšího 

možného bodového ohodnocení. 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14R15

Podpora v 

samostatném pohybu 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10

Podpora orientace v 

prostředí 10 8 10 10 10 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10

Sociální vazba se 

zvířetem 5 10 10 10 10 10 10 8 5 10 8 10 10 8 9

Usnadnění sociální 

vazby s okolím 7 10 10 10 10 7 7 5 6 10 9 10 8 8 7

Bezpečí před projevy 

násilí 10 0 10 0 5 0 5 5 1 10 5 10 8 6 5

Zvýšení soběstačnosti 10 9 8 10 10 8 8 10 8 8 9 10 9 10 9

Asistence při běžných 

denních činnostech 5 4 10 10 10 0 1 9 7 2 8 5 4 5 4



 
 

44 

 

Tabulka č. 5: Obtížnost zvládnutí negativních vlivů vlastnictví psa 

 

V tabulce č. 5 jsme se zaměřili na otázku ve znění: Uveďte, jak obtížné je pro 

Vás osobně zvládání následujících negativních důsledků vlastnictví psa (0 – není to 

obtížné, nehraje to významnou roli, 10 – je to velký problém, vnímám to silně 

negativně). 

Dle výsledkové tabulky je zřejmé, že největší obtíže tvoří problém při zajištění 

péče o psa při léčbě (průměr 3,6) spolu s omezením v možnostech cestování (průměr 

3,5). Tyto otázky spolu úzce souvisí. Závisí na okolí dotazovaného. Někteří respondenti 

uváděli, že jim psy hlídají rodinný příslušníci, přátelé, či využívají psích hotelů. S čímž 

souvisí i další otázka týkající se finanční náročnosti chovu (průměr 2,8). Největší 

jednorázový obnos přichází v době pořizování psa, avšak v průběhu celého jeho života 

musí jeho majitelé povinni vydávat peníze na jeho péči. Další otázkou byly návštěvy 

veterinárního lékaře (průměr 2,6), které dle výsledků nečiní žádné výrazné potíže. 

Omezení ve dříve vykonávaných pravidelných aktivitách také není nijak patrné. 

Průměrnou hodnotou je 1,1, kdy většina respondentů (11) uvedla, že nezaznamenali 

žádné potíže. Nejmenší negativní vliv však zaznamenáváme v omezení v práci (průměr 

0,7). U této otázky pouze dva respondenti uvedli jiné hodnocení než 0. 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14R15

Finanční náročnost 

chovu 3 1 6 5 2 0 3 2 8 1 0 0 4 5 2

Návštevy veterinárního 

lékaře 4 1 6 0 0 3 3 8 3 4 0 0 0 2 5

Omezení v 

možnostech cestování 3 5 9 3 0 3 5 10 2 3 0 0 3 2 5

Omezení v práci 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Problém zajištění péče 

o psa při mé léčbě 7 0 3 8 0 6 5 0 6 0 10 0 5 2 2

Omezení ve dříve 

vykonávaných 

pravidelných aktivitách 0 0 1 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.3. Oblast č. 3 (První vědecká otázka) 

Vědecká otázka číslo 1. Ovlivňuje pes možnosti aktivit osob se zrakovým 

postižením? 

Výsledky odpovědí na otázky: 

1. Jakou techniku používáte? Kombinujete psa a bílou hůl? Jakým způsobem? 

Převážná většina respondentů potvrdila stálé používání bílé hole v kombinaci 

s vodícím psem. Psali např.: „Ano, kombinuji psa a orientační hůl. Práci 

trasování nechávám primárně na psovi a holí si jen kontroluji ohraničení 

prostoru, nebo občas opravuji vedení psa, aby šel víc uprostřed, nebo dával 

pozor na lidi na zastávce, příp. zda mě dovedl k vodicí dlažbě, pokud konkrétní 

místo necítím přímým pošlapem v případě signálních/vodicích pásů a čar. Někdy 

klepnutím hole do předmětu vedle slovního pokynu upozorním psa, kam se má 

vrátit, kde mě „ošidil.“ Samostatně pouze s holí chodím minimálně, ale občas 

ano, abych nezapomněl odlišnou techniku chůze a trasování (se psem si body na 

ulici spojíte jinak, než při samostatné chůzi s holí).“ 

2. Jakým způsobem ovlivnil pes Vaši soběstačnost v pohybu ve veřejném 

prostoru? 

Všichni dotazovaní uvádějí pozitivní přínos hlavně z pohledu větší jistoty a 

klidu. Psali např. „Předchozího i současného psa jsem si pořizoval proto, že se 

musím orientovat ve větším městě v situacích, kdy pěší trasy často ovlivňuje 

ostatní doprava. 

Pes mě v pohybu dost urychlí, zvlášť ve složitějších prostorech, kde je součástí 

veřejného prostoru členitější zeleň, samostatně stojící stánky a jiné překážky 

(stojany na kola, košíky u obchodů, reklamní harampádí).“ 

3. Zvýšila se se psem míra vaší pohybové aktivity? Jak? 

Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že se více dostanou ven až se svým psem 

v rámci procházek na čerstvém vzduchu. Psali např.: „Na výlety a procházky 

jsem chodila vždy ráda s přáteli a rodinou, ale se psem musím pravidelně venčit 

a pokud je vhodná doba a počasí, přidáme k tomu i společnou hru s létajícím 

talířem a různými přetahovacími hračkami, u čeho nemusím mít další doprovod. 

Po městě toho taky můžeme víc nachodit a je to příjemnější než chůze jenom s 

holí.“ Další otázka úzce souvisela s touto, kde jsme se ptali, zda pes ovlivňuje 

stimulaci k pravidelné pohybové aktivitě. Všichni dotazovaní napsali, že největší 
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stimulací je zmiňované každodenní venčení. „Vyzývá mě ke hře, nutí mě se 

pohybovat i v místnosti a samozřejmě ho musím chodit venčit, což donutí 

člověka k pravidelnému pohybu za každého počasí i v noci.“ 

4. Omezuje vám pes dostupnost některých pohybových aktivit? Kterých? 

Jakým způsobem? 

Na tuto otázku nebyla jednoznačná odpověď, respondenti se rozdělili na tři 

skupiny. Někteří psali např.: „s vodicím psem je náročnější třeba jezdit  na kole, 

na bruslích nebo jít do bazénu, tak jsem prostě tyto aktivity nahradila jinými.“ 

Druzí pak tvrdili, že je pes v žádných činnostech neomezuje a třetí skupina při 

některých aktivitách nechala psa doma, či někde na hlídání a vykonávala aktivity 

bez omezení. Ti psali např. „Jezdím na koni a vzhledem k omezeným 

prostorovým možnostem u paní trenérky většinou jezdím od rodičů, protože bych 

jinak neměl psa kde odložit tak, aby nebyl v jedné ohradě se stádem koní, nebo 

naopak na volném poli a mohl mít svůj tepelný komfort. Rozhodně to neznamená, 

že by mě pes příliš omezoval, jenom musím jinak naplánovat přesuny.“ Na 

otázku zda jim pes zlepšuje dostupnost některých pohybových aktivit se 

respondenti vyjádřili, že nemají jasnou a jednoznačnou odpověď. Většina ale 

uvedla, že jim zlepšují možnosti chůze a procházek v přírodě. 

4.1.4. Oblast č. 4 (Druhá vědecká otázka) 

Vědecká otázka číslo 2. Ovlivňuje pes sociální participaci osob se zrakovým 

postižením? 

Výsledky odpovědí na otázky: 

1. Ovlivnil pes nějakým způsobem Vaše sociální vztahy v rámci rodiny? / 

Změnila se Vaše společenská situace v rámci rodiny v důsledku vlastnictví 

psa? 

Další dvě otázky byly stejného znění, avšak zaměřené na prostředí s přáteli a ve 

škole/zaměstnání. Všichni respondenti potvrdili, že nedošlo k žádné výrazné 

změně ve zmiňovaných prostředích. Většina z nich v rodině již psy, ač 

nevycvičené, měla a tak žádnou změnu nezaznamenala. Mezi přáteli a kolegy 

v práci byl pes také pozitivně přijat. Psali např. „Naprosto nijak, protože rodiče 

měli psy vždycky, ještě v období, než jsem se narodil, i později. Máma má 

chovnou stanici trpasličích špiců, v chovu je celkem úspěšná. V širší rodině moje 
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postavení ovlivnil spíš fakt, že jsem nevidomý, než vlastnictví vodicího psa.“, 

nebo také např.“ Kontext vztahů v práci víc ovlivňuje fakt, že nevidím, než fakt, 

že využívám vodicího psa.“ 

2. Zlepšila se Vám dostupnost a cesta do školy/zaměstnání? Jak vnímáte 

bariérovost ve škole/ zaměstnání? 

Většina respondentů odpověděla pouze slovem ano na obě otázky. Jeden 

respondent však rozepsal vlastní zkušenost. A ta zní: „Rozhodně ano, protože 

právnická fakulta (PrF MU) je velká a prostorově členitá stavba, navíc park, 

přes který se k ní chodí (Björnsonův sad), v době mého studia ještě nebyl 

opravený a svou značnou zpustlostí tvořil spíš překážku, než orientačně 

zvládnutelný veřejný prostor, stejně tak bych se mnohem hůř orientoval 

na Ekonomicko-správní fakultě MU na Lipové, kde je moderní architektonické 

řešení budovy poměrně náročné na samostatnou prostorovou orientaci. I v práci 

mi pes pomáhá, protože příchod do budovy je poměrně členitý a je potřeba 

komplexně zvládnout delší pěší trasu.“ Všichni až na dva dotazované uvedli, že 

zaznamenávají menší bariérovost. Jedna z protikladných odpovědí zněla 

například takto: „Spíš naopak, víc si všímám bariér, když se musím do 

vymezeného prostoru (na chodbách, ve dveřích, na schodišti, ve výtahu) vejít i se 

psem.“ 

3. Jakým způsobem ovlivňuje pes Vaši komunikaci s jinými lidmi ve veřejném 

prostoru? Podporuje navazování kontaktů?  

Většina respondentů uvádí, že zaznamenali větší aktivitu kolemjdoucích. Častěji 

je oslovují s nabídkou pomoci, než při pohybování s běžnou holí bez psa. Psali 

např. „Ano, je pravda, že od  doby  co mám  pejska  se  ke mně  venku  přimlouvá 

více lidí.  Osobně si myslím, že spousta lidí má problém s tím, jak oslovit 

nevidomého, nebo člověka s hůlkou, ale když může pochválit psa, nebo se zeptat 

na rasu, je to pro každého jednoduší, no a potom už není problém se nevidomého 

zeptat, jestli nepotřebuje s něčím pomoct.“ 

4. Jak konkrétně vnímáte vliv psa na pocit sebejistoty a bezpečí při pohybu na 

veřejných místech?  

100 % respondentů referovalo o pozitivním vlivu na zmiňované pocity. Psali 

např. „Dlouho  jsem  se   snažila  pohybovat se  a  orientovat  sama,  ale    bylo  

to  pro  mě  psychicky  i  fyzicky   hodně  namáhavé.  Teď  když  mám  psa  



 
 

48 

 

nemusím  být  tolik  ve  střehu  a  napětí,  Je  to  skvělý  pocit  a  když  náhodou  

jdu  bez  pejska  tak se  cítím  nejistá  a nervózní.“ 

4.1.5. Přepisy rozhovorů 

Dobrý den, jsem studentkou bakalářského studia Tělesné výchovy a sportu osob 

se specifickými potřebami na Karlově univerzitě v Praze a zpracovávám bakalářskou 

práce na téma Vliv vodícího psa na Kvalitu života jeho majitele. Nyní bych Vás ráda 

poprosila o zodpovězení pár otázek týkajících se vybraného tématu.  

T: Nejprve se Vás zeptám na pár informační otázek. Kolik je Vám let?  

O1: „Je mi 35 let“. 

O2: „Hodně (smích)“ 

T: Jaký je stupeň Vašeho postižení a jeho příčina, pokud ji víte? Nemusíte 

říkat přesnou diagnostiku, stačí orientačně. 

O1: „Já jsem vlastně úplně nevidomá. Mám retinopatii, z inkubátoru.“ 

O2: „I když to tak nevypadá, tak jsem prakticky nevidomý. Což vlastně znamená, 

že nevidím na konec místnosti, ale na blízko docela vidím. A jak se to stalo, to vlastně 

nikdo pořádně neví. Já jsem se narodil předčasně, takže hlavně asi kvůli tomu. Viděl 

jsem lépe, pak se to zhoršovalo a teď je to docela dobré. Nebo spíše stejné.“ 

T: Jaké je Vaše současné zaměstnání? 

O1: „Věnuji se masážím. Dělám víceméně všechny druhy, jako např. masáže ve 

sportu, relaxační. Záleží na tom, kdo s čím přijde. V Kunraticích máme vlastně takové 

masérské studio. Chodí tam hlavně lidi, kteří tam bydlí, nebo v blízkém okolí.“  

+ T: To znamená, že jste prošla nějakým rekvalifikačním kurzem? 

O1: „To je přímo speciální kurz pro nevidomé a tam jsme právě mohli i s těmi 

psy mohli chodit na praxe do gerontologických zařízení a tak, takže to byla velká 

výhoda.“ 

O2: „Pracuji v dětském domově jako pedagog volného času s mým zaměřením 

z konzervatoře, takže mám na starosti hudební oddělení.“ 

 + T: Chodil jsi ještě předtím na nějakou jinou vysokou školu? 
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 O2: „ Ano chodil jsem na FTVS půl roku, ale pak přišla nabídka téhle práce, tak 

  jsem skončil. Studoval jsem taky aplikovanou tělovýchovu a sport jako ty.“ 

T: Nyní se přesuneme na otázky směřované na vlastnictví psa. Pes, který je 

tady dnes s námi je váš první, nebo jste v předešlé době již nějakého měla? 

O1: „Tento je už mým druhým psem. Prvním psem byla krátkosrstá kolie, nyní 

vlastním border kolii.“ 

O2: „Ano, je to můj první. Mám černého labradora.“ 

T: Kolik je mu let? A jakou funkci zastává?  

O1: „Letos mu bude 11 let. Je speciálně vycvičen na vodícího psa.“ 

O2: „ Jak je stará? No už je jí 10. Je to taková už důchodkyně. Je cvičena jako 

vodící pes.“ 

T: Jaká je povaha Vašeho psa? 

O1: „Je velmi hravý, někdy až moc (smích)“ 

O2: „Mám labradora, který vyrůstal mezi borderama, takže je to naprosto 

výjimečný kousek. Řekněme, že teď už je hodná, když je jí 10, ale dřív byla hodně 

aktivní, ale já byl taky, takže se mnou chodila do školy, na hory a všude možně, takže 

nebyl problém.“ 

T: S jakou organizací jste v minulosti spolupracovala skrze výcvik Vašeho 

psa a zda s ní stále spolupracujete? 

O1: „Je to organizace Pes pro tebe. Máme každý rok soustředění, na které se 

snažím jezdit, abychom prostě vylepšili vždycky to, co máme umět a tak.“ 

O2: „Vycvičila ji organizace Pes pro tebe. Jsme stále v kontaktu. Když můžu tak 

jezdím na různá setkání, ale není to jediná organizace, kam jezdíme a teď jsem tam už 

tak 2 roky nebyl, ale my spolupracujeme i jinak, takže se vídáme.“ 

T: Co bylo hlavním motivačním faktorem pro pořízení vodícího psa? 

Podpora orientace, samostatného prostoru, či například větší pocit bezpečí? 

O1: „V podstatě od každého trochu. Určitě taková ta samostatnost, i jednodušší 

kontakt s lidmi. Ten pes trochu bourá určité bariéry. Tak, že když potkám lidi na ulici a 

budu mít jen bílou hůl, tak oni se mi snaží stále jenom pomáhat, ale když mám psa, tak 
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oni se se mnou baví i normálně o psech, takže jako od všeho něco. Určitě i nějaká větší 

jistota a i to, že mám ráda zvířata, tak jsem prostě spojila nejen to, že ho budu mít, ale i 

že mi bude pomáhat.“ 

O2: „Já jsem si přál psa dlouho a rodiče byli proti tomu a hlavní důvod proč 

jsem ho chtěl, bylo osvojení samostatnosti. Když prostě někdy po pubertě chcete chodit 

ven a nikdo vás nepustí, protože o vás mají strach, tak prostě s tím psem musíte jít, to mi 

hlavně pomohlo se osamostatnit a to hodně.“ 

T: Zaznamenáváte tedy větší zájem společnosti okolo Vás?  

O1: „To jo, hlavně takový přirozenější zájem.“ 

O2: „Se psem si vás lidi taky všimnou, takže pomůžou nebo se aspoň uhnou, což 

s bílou holí neplatí, takže i v tomhle je to úžasná pomoc. Normální konverzace jakoby 

není. Jediný na co se zmůžou tak je např. Jéé, vy máte ale hezkýho pejska. Ale aby 

někdo řekl, že jsem hezkej já, tak to teda ne (smích). Ale řekněme, že to prolomuje 

takovej ten ostych, když jedu třeba vlakem do Prahy anebo v MHD. Lidé vás spíš pustí 

třeba na místo se psem. Když máte jenom hůl, tak si toho v přemačkaném autobuse 

nikdo nevšimne a ještě když do někoho náhodou vrazíte, tak vám vynadá, co si to vůbec 

dovolujete do něj vrážet.“ 

T: Pomáhá Vám pes i při běžných denních činnostech jako například nošení 

upadlých věcí na zem? 

O1: „To jo, to umí. Dokáže mi podat třeba i dvacetikorunu. Vzpomínám si, že 

jsme ještě před rozhovorem spolu mluvily o těchto dovednostech a že k nim nejsou 

vodící psi cvičeni, ale i tak jsou v těchto oblastech psi velmi nápomocní. Je to dobrý, 

protože když ti něco takhle upadne a ty nevíš přesně kam, tak ti to sám od sebe podá a 

tobě to ušetří práci. Nebo i to, že ten pes, když má vodítko na krku, tak ti ho sám podá. 

Ale ta priorita je samozřejmě to vodění. Ale třeba já, protože ji občas potřebuju více 

zabavit, protože je to borderka přecijenom a já s ní nemůžu pořád lítat někde venku, tak 

jsem ho třeba naučila sundávat ponožky.“ 

O2: „Já mám vodícího psa, takže on to nemá v popisu práce úplně asistovat 

člověku. Že by třeba ovládal vypínače na světlo, to neumí, na to jsou jiní psi. Ale já 

třeba jsem prohluboval svůj vztah se psem tak, že jsem s ní dělal Dog dancing, což je 

tanec se psem. Kde jsou v podstatě takové prvky vyšší poslušnosti. Je to o té komunikaci 
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člověka se psem, aby se prostě nedíval všude okolo. Takže prostě když vede, tak ho 

naučit, aby se na vás podíval každou minutu, jestli jste v pořádku a co se týká 

speciálních cviků navíc, tak jsem naučil psa akorát oklepat na povel a to se hrozně 

hodí.“ 

T: Napadne vás něco, co se týče negativních vlivů vlastnictví psa? Setkal/a 

jste se někdy, když jste šla třeba na poštu, úřad, či do nemocnice, že by Vás tam 

společně se psem nepustili? 

O1: „No bohužel jsem se s tím setkala ve škole pro zrakově postižené. Tam 

hlavně, jinak tam kde ten příliv těch nevidomých není takovej, tam kde jako chodí 

normálně běžná populace a tak, tak tam ten problém moc není. Ono je to hodně tím, že 

čím víc psů někde je, tím větší je nějaká pravděpodobnost, že se naskytne nějaký 

problém. Když je těch psů víc, tak se vždycky najde nějaký, který tě neposlouchá.“ 

O2: „Určitě, ten pes má i své nevýhody. Neberu teď nevýhodu to, že s ním musím 

chodit pořád ven, i když je mi třeba špatně, to vůbec ne. Ale určitě je nevýhoda to, že 

dělá nepořádek. Pouští chlupy, je od bahna, a když jsem neviděl, vlastně teď už mám 

vidící partnerku, ale tak ten úklid po psovi je zapotřebí a když špatně vidíte, tak se to 

dělá špatně. Takže to vidím hodně negativně a myslím si, že s tím má spousta 

nevidomých opravdu problémy. A to že by nás někam nepustili? Jako stane se to, ale 

většinou k tomu ti lidi mají opravdu pádnej důvod. Jednou se mnou byla i na operačním 

sále, když jsem operaci podstupoval, ale pak jsem narazil na lékaře, kde prostě musela 

zůstat za dveřmi na chodbě a taky jsem to respektoval, protože prostě je tam nějaká 

hygiena. S tím musí člověk prostě rozumně fungovat. Například u vás ve škole jsem měl 

paradoxně problém, protože pes do gymnastické haly jednoduše nesmí. Ale je to 

logické, protože každý tam chodí bos, nebo v ponožkách. Tak co by tam ten pes dělal. 

Stejně tak do bazénu. Člověk to musí brát s rozumem, omezení tam samozřejmě jsou, ale 

tak se dopředu zeptám.“ 

T: Dále mne zajímá, zda máte možnost, když jedete někam na dovolenou, 

nebo k lékaři, psa někam na čas odložit? Zda máte někoho, kdo Vám ho pohlídá? 

Nebo jezdí většinou s Vámi? 

O1: „Hlavně rodina a jedna kamarádka. Já zase potřebuju, aby mi ti lidi toho 

psa nějak nekazili, jestli mi rozumíte. Aby ho nekrmili od stolu, aby ho nerozmazlovali.“ 
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O2: „Na dovolený jezdím s manželkou a snažíme se ji brát sebou, ale když to 

samozřejmě nejde, tak se snažím najít hlídání po kamarádech, i po rodičích. S tím, že 

rodiče jsou poslední volba, protože moje rodiče jsou hrozně rozmazlující a já bych se 

vrátil po 14 dnech a měl bych ze psa sud (smích).“ 

 

T: Ovlivňuje Vás váš pes k tomu, abyste víc sportoval/a? 

O1: „Spíš se nachází problém v tom, že ten pes buďto vodí anebo sám běhá. 

Obojí dohromady moc nejde. Takže já když chci sportovat, i třeba s tím psem, tak 

k tomu potřebuju nějakého dalšího člověka, aby na nás nějak dohlížel, aby to bylo 

bezpečný. Ale určitě je motivace v tom víc chodit ven na čerstvý vzduch.“ 

O2: „Jak už jsem zmínil já i můj pes jsme poměrně aktivní, nebo pes alespoň 

v mladším věku byl a tak jsme spoustu věcí podnikali společně. Ale co se týče 

procházek, tak těch podniknu samozřejmě víc než dřív.“ 

T: Přijde Vám, že pes omezuje dostupnost některých aktivit? 

O1: „To bych neřekla, spíš jako možná tam kde ty psi opravdu nesmí. Ale to se 

mi zase tak často nestává, že by tam úplně nesměl. Už jenom vlastně to, že ho můžu mít 

tady u bazénu v Tyršově domě, tak je veliká výhoda.“ 

O2: „Na lyže se mnou jezdí, ale samozřejmě nelyžuje. Sníh má ráda. I třeba na 

skútru jsme spolu jeli tak, že já jsem jí držel a ona se bála, byla na mě přilepená a 

jenom se rozhlížela po okolí. Nebo já jsem muzikant a ona se mnou hrála na vodě, 

přímo na Vltavě na podiu, to se houpalo a ona spala. Takže chodí se mnou všude, kam ji 

vezmu a kam může. Teď už se mnou tolik nechodí, protože je to důchodce a taky má 

ráda svůj klid.“ 

T: Cítíte, že od doby co máte vodícího psa, tak se zlepšila Vaše cesta do 

školy/ zaměstnání? 

O1: „Hodně, protože nemusím tolik dávat pozor na různé věci kolem sebe. Není 

to tak, že bych si více odpočinula, spíše nemusím řešit ty překážky. Ten pes je vyřeší 

dřív, než já o nich vím, on je obejde sám od sebe, takže já nemusím takové věci řešit.“ 

O2: „Určitě se mi zlepší tím, že musím vyjít o 10 minut dřív, protože paradoxně 

byť chodíme rychleji, tak se ten pes musí vyvenčit. Takže cesta trvá se psem i bez psa 

zhruba stejně. Ale veliká výhoda toho psa je, že obchází automaticky díry, kanály, 
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popelnice, větev nebo prostě cokoliv co stojí v cestě a on to prostě obejde, takže vy o 

tom ani nevíte. Zatímco s tou holí jdete třeba ve tmě, kdy já už málo vidím, tak narazím 

na koš, na každé kolo, které je tam opřené, na každou reklamní ceduli, který mě teda 

hrozně štvou. Ten pes v tom dělá ohromnou výhodu, že to všechno obchází a to je prostě 

super.“ 

T: Jaký způsob pohybu používáte? Kombinujete psa s vodící holí? Nebo 

chodíte jen se psem? 

O1: „ Musím no, nebo je to jakoby technicky správně. Protože ten pes třeba 

zastaví na kraji chodníku, nebo na schodech a já si tou holí zkontroluju, proč on stojí. 

Ta hůl je vlastně taková kontrola co on dělá a proč.“  

O2: „Já ještě vidím tak, že třeba přes den tu hůl třeba ani nevyužiji. Ve tmě 

chodím s holí i se psem, ale poslední dobou vždycky něco držím a nosím. Takže spíš psa 

bez hole anebo pak, když mám psa doma, tak jdu samozřejmě s bílou holí.“ 

T: Narazil/a jste na nějaké bariéry v zaměstnání? Například, že se spolu 

nevejdete do výtahu, či něco podobného?  

O1: „To myslím, že ne. Jako v jedné firmě kam chodím masírovat, tam je do 

nevyhovující v tom, že to je úplně prosklený dům a jsou tam i prosklené výtahy a je 

pravda, že když jede, tak on vidí tu díru dolů a on se toho trochu bojí. Ale že by to byla 

přímo nějaká bariéra, tak to ne.“ 

O2: „Na bariéry ani ne, spíš zaznamenávám, že se mi pak lépe pracuje s dětmi. 

Je pak uvolněnější atmosféra. Například ho chtějí pořád krmit a já je upozorním, že 

ještě nejedla, tak ať ti dávají pozor, aby je nesnědl (smích), děti se smějí a práce s nimi 

je hned jednodušší.“ 

T: Přijde Vám, že se Vašeho pohybová aktivita zvýšila? Co se týče třeba 

procházek, nebo že máte lepší přístup ven? 

O1: „Řekla bych, že jo, ale hodně to závisí na tom, jestli mám třeba s kým jít ven. 

Když mám sebou někoho, s kým si můžu dát nějakou pohodu a toho psa můžu pustit a 

tak, tak určitě jo. Víc se obklopuju lidmi, kteří jsou aktivnější, i ten pes je spokojenější. 

Já nevím, když nemám zrovna s kým jít ven, tak prostě to omezíme jen na nějaké 

venčení.“ 
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O2:“Rozhodně se zvýšila, protože jak říkám s tím psem musíte minimálně třikrát 

denně ven a to musím říct, že i když jsem ji měl někde na hlídání, když jsem hrál a byla 

u rodičů na víkend, tak kromě toho koncertu jsem neopustil pokoj, takže ten pes vás 

vytáhne ven, byť na čtvrt hodiny, že nemáte zrovna náladu, nebo prší, ale vytáhne. Což 

bych řekl, je v dnešním moderním světě, kdy lidé sedí u televize, hrají hry a nehýbou se. 

Tak je ten pes, byť na malou chvíli ven dostane. V tom je ten pes hrozně velkej přínos. 

 

T: Jak konkrétně vnímáte vliv na pocit vlastní sebejistoty? Zda 

zaznamenáváte, že se vydáte vstříc novým trasám, nebo chodíte opakovaně ty 

samé? 

O1: „Ty nové trasy to je problém. Protože ten pes reaguje na moje povely a já 

musím vědět kam jdu a když tu trasu nemám prozkoumanou, když nevím kam mám 

odbočit, tak to je problém. Takže nové trasy ne, ale ta sebejistota je větší v tom, že vím, 

že on mě nenechá nikam spadnout, že se vyhne těm překážkám, že mě neodvede někam 

do výkopu. Jo, takže je to mnohem bezpečnější pohyb po ulici.“  

O2: „Určitě ano, sebejistota při chůzi je větší.“ 

T: Cítíte se se psem více v bezpečí? Co se týče Vašeho vlastního 

subjektivního pocitu? Například vůči jiným lidem? 

O1: „Já moc nemám to srovnání. Jako tím, že s tím psem se pohybuju dlouho, tak 

moc nevím jak by se chovali, kdybych ho neměla. Asi si netroufají se chovat nějak 

netaktně, ale jestli by si troufli, kdyby tam nebyl, tak to nedokážu posoudit. Ale on není 

primárně cvičený na obranu, takže se nedá říct, že bych počítala s tím, že by mne bránil, 

tak to ne, ale jako asi bych se divila, kdyby to neudělal.“ 

O2: „Tak já jsem chlap a správný muž má u sebe nůž (smích) a já nejsem takový 

ten typ člověka, který by se bál, takže to tolik neřeším. Pes je vycvičený tak, aby byl 

ovladatelný i od jiné osoby. Třeba kdyby se něco stalo a já musel jet sanitkou, tak aby 

poslouchal. On mě určitě uhlídá v tom, že na mě dá pozor, ale jako že by mě vyloženě 

bránila, to ne. 

T: Vnímáte změnu v rodině, či mezi přáteli od té doby co chodíte s vodícím 

psem? Nebo v zaměstnání? 
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O1: „Já bych řekla, že jako pro všechny. Protože všichni čas od času se musí do 

toho zapojit, takže si myslím, že pro všechny je to větší motivace být více venku, nebo 

tak. Protože někdy, když já jsem třeba nemocná, nebo když třeba jedu někam na kola, 

kde psa nevyužiju a neberu ho sebou, tak se ta rodina musí starat. Takže asi pro 

všechny je to taková motivace více se hýbat.“ 

O2: „Změna tam určitě byla. Naši měli kočky a ten pes byl najednou navíc. Tak 

co se týká chlupů a nepořádku, tak jim jako výrazně nevadilo. Začínající soužití koček a 

psa bylo vtipné s obou pohledů. Kdy pes honil kočku a pak kočka útočila na psa 

(smích), ale moje rodina to vzala dobře. Jeden bratr v pohodě, tomu druhému bratrovi 

jednoduše oznámím, že jdu se psem, aby si to uvědomil, protože ten moc pejsky nemusí, 

ale taky to respektuji. Ale samozřejmě všichni toho psa snesou. I on ho občas vezme a 

jde s ním do lesa, ale doma ho mít nemusí. Protože zastává názor, že pes patří do boudy 

a na zahradu, což také respektuji.“ 

T: Napadá Vás nějaká aktivita, které se pes neúčastní? 

O1: „To jsou právě ta kola, protože my jezdíme rychle a ten pes je pro mne 

primárně vodící, tak já nemůžu riskovat to, že by se třeba zranil. On by to ani neuběhl ty 

trasy, které jedeme. Když jdu plavat, tak mi ho nechají tady zavřeného a on tam spí, 

takže v Tyršově domě je se mnou pořád. Akorát tedy není u bazénu přímo no. Ale jednou 

ho tady paní pustila dřív a on přišel za námi až do šatny. Akorát to nesmí nikdo vidět 

(smích).“ 

O2: “ Na kole nejezdím, to mě moc nebaví, i když by žena chtěla. Snažíme se 

alespoň jednou za zimu vyjet na lyže, ale hlavně já rád chodím. Takže mě baví chůze, i 

klidně nějaké dálkové pochody, to bych bral. Nicméně jde zase o to s kým. Potom mě 

baví plavat, protože to dokážu i sám, tam toho člověka sebou neberu do bazénu a jinak 

dělám goalball, tam samozřejmě pes může se mnou. Mám tolik aktivit, že stále někde 

lítám. Nejsem ten typ člověka, který by sledoval kalorické tabulky a podle toho se řídil 

to ne (smích), ale cvičím si doma i sám. Pes mě nijak neomezuje, snažím se ho brát, 

nebo jsem se snažil, všude kde to šlo.“ 

T: Cítíte, že pes ovlivňuje nějak Vaši soběstačnost? Nejen venku, ale i 

doma? V kontextu toho, že jste méně závislý/á na další osobě? 

O1: „To asi úplně ne, protože on sice podá ty věci dejme tomu, ale oběd mi 

neuvaří, takže to asi ne. To by bylo sice super, ale takhle daleko ještě nejsme. (smích)“ 
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O2: „Ano, přijdu si více soběstačný. Právě od té puberty o čemž jsem mluvil už 

na začátku.“ 

T: Ještě mne napadá, zda se díky psovi cítíte méně sám/sama? Někteří 

respondenti v dotazníkovém šetření uváděli, že velkou motivací pro pořízení byl i 

vřelý vztah se zvířetem. Jak to cítíte vy? 

O1: „Já nevím, mně třeba samota úplně nevadí. Já to vždycky rozlišuji, jestli 

jsem sama se psem anebo jestli jsem sama bez lidí. To je velký rozdíl.“ 

O2:“Méně sám určitě ne, žiju s manželkou. Ale jak už jsem zmiňoval na začátku, 

tak jsem si psa už dlouhou dobu přál. V poslední době přemýšlím nad tím, zda bych 

chtěl dalšího psa. Hned asi ne, třeba za 10 let. Rádi bychom s partnerkou založili 

rodinu a tak si neumím představit, že bych v jedné ruce nosil dítě, pokud se zadaří, 

v druhé pak psa. Ale na druhou stranu je to hezké, když vás doma někdo čeká. Nikdo vás 

nepřivítá tak jako pes.“ 
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5.  Diskuze 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit jaký vliv má vlastnictví vodicího psa na 

jeho majitele v oblasti sociální participace a možností aktivit podle modelu ICF z roku 

2001. Anketní šetření jsem zaměřila na čtyři základní oblasti. Týkaly se osobních 

informačních otázek, otázek směřovaných na vlastnictví psa a následně na hlavní dvě 

výzkumné otázky. Vybranou výzkumnou metodou pro získání výsledků jsem vytvořila 

anketu vlastní konstrukce a v druhé části jsem provedla polostrukturovaný rozhovor 

s vybranými respondenty. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 respondentů, 

rozhovor podstoupili další dva vybraní jedinci.  

Je důležité zmínit, že získaná data tohoto charakteru, respektive získaná od 

výzkumného souboru, v tomto rozsahu, nelze jakkoli zobecňovat. Výsledná a získaná 

data nám však mohou být nápomocná v pochopení a v užším náhledu na danou 

problematiku z rozlišných úhlů pohledů. 

První výzkumná otázka zněla: Ovlivňuje pes možnosti aktivit osob se 

zrakovým postižením? 

Dle WHO postižení (impairment, strukturální a funkční deficit) způsobuje 

limitaci v aktivitách. Cílem výzkumu je zkoumat, do jaké míry osoby se zrakovým 

postižením vnímají pozitivní vliv psa právě v oblasti aktivit. 

Naše pozornost byla zaměřena zejména na vybrané běžné denní aktivity a dále 

více na oblast pohybových aktivit ve smyslu tělesné výchovy a sportu. 

Z výsledků mé práce je patrné, že respondenti subjektivně vnímají zvýšení 

pohybové aktivity s vodicím psem. Většina respondentů, až na pár výjimek, kteří 

nezaznamenali žádnou výraznou změnu, protože byli sami již dříve velmi aktivní, 

uvádějí, že se se psy více dostanou ven v rámci procházek a několikadenního cvičení. 

V anketním šetření odpovídali např. „Vyzývá mě ke hře, nutí mě se pohybovat i 

v místnosti a samozřejmě ho musím chodit venčit, což donutí člověka k pravidelnému 

pohybu za každého počasí i v noci.“ Výsledky se slučují s provedeným výzkumem 

Nováková (2009). Tyto faktory se dále objevují nejen na pohybové aktivitě, ale také na 

fyzickém zdraví. Tento faktor potvrdili výsledky práce Helebrantová (2010), kde se 93 

% respondentů domnívá, že má vodicí pes významný pozitivní vliv na fyzické zdraví 

osoby se zrakovým postižením.  
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V další otázce jsem se věnovala tomu, zda pes ovlivňuje stimulaci k pravidelné 

aktivitě. Všichni respondenti uvedli, že pociťují největší stimulaci v chození ven. Pes se 

musí minimálně třikrát denně venčit. Z výsledků Helebrantové (2010) lze vyčíst, že 89 

% dotazovaných pociťuje alespoň částečnou stimulaci k různým denním aktivitám. 

Většinou zmiňovali také procházky, venčení, ale i vyřizování běžných záležitostí na 

úřadech a podobně. 

Co se týče přímo volnočasových aktivit s vodicím psem, tak dotazovaní často 

zmiňovali procházky, chození v přírodě, ale také tzv. dog dancing. Nejen z důvodu, aby 

se psem našli společnou aktivitu, ale také z důvodu lepší komunikace se psem a zvýšení 

jeho poslušnosti. Jeden z dotazovaných odpověděl takto: „Je to o té komunikaci člověka 

se psem, aby prostě nekoukal všude okolo. Takže prostě když vede, tak ho naučit, aby se 

na vás podíval každou minutu, jestli jste v pořádku a co se týká speciálních cviků navíc, 

tak jsem naučil psa akorát oklepat na povel a to se hrozně hodí.“ Kavalírová (2014) ve 

svém příspěvku uvádí dva příklady kynologických sportů. Jedním je Canicross a 

druhým je zmiňovaný tanec se psem (dog dancing), kde zmiňuje právě lepší 

soustředěnost a poslušnost psů, ale také lepší fyzickou kondici nejen psa, ale i jeho 

majitele. 

Součástí mého anketního šetření bylo také škálové hodnocení motivačních 

faktorů pro pořízení vodicího psa (viz tabulka č. 3). Převážná většina se shodla, že 

hlavním faktorem byla podpora v orientaci a samostatném pohybu. S čímž souvisí i 

větší míra osamostatnění a snížení závislosti na další osobě. Výsledkem mého 

výzkumného šetření byla téměř 100 % shoda všech dotazovaných. Stejnou 

problematikou se zabývá ve své práci Fillová (2009), jež se dobrala ke stejnému 

výsledku. Provedla rozhovor s pěti majiteli vodicích psů, kteří se shodli na tom, že 

vodicí pes usnadňuje prostorovou orientaci a samostatný pohyb. 

Druhá výzkumná otázka: Ovlivňuje pes sociální participaci osob se zrakovým 

postižením? 

Aktivity a jejich omezení (disability) má dle WHO negativní vliv na sociální 

participaci, tedy možnost účasti na různých formách života ve společnosti. Cílem druhé 

části výzkumu bylo zkoumat, do jaké míry vnímají zrakově postižení, že pes ovlivnil 

restrikci v jejich sociální participaci vzniklou v důsledku zrakového postižení. 
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Zvláštní pozornost byla věnovaná možnosti participace na pohybových 

aktivitách. 

Nejprve jsem se ptala respondentů, zda zaznamenali nějaké změny v chování 

v rodině, mezi přáteli, či v navazování vztahů s jinými lidmi ve veřejném prostoru. 

Všichni respondenti uvedli, na základě vlastního subjektivního pocitu, že v rámci kruhu 

blízkých lidí (míněno přátel a rodiny) nezaznamenali žádné výrazné změny. Na druhou 

stranu většina respondentů referovala o větším zájmu jiných lidí na veřejných 

prostranstvích. Častěji je oslovují, zda nepotřebují pomoci, nebo si alespoň všimnou. 

Například jeden z dotazovaných v průběhu uvedl, že: „Ale řekněme, že to prolomuje 

takovej ten ostych, když jedu třeba vlakem do Prahy anebo v MHD. Ti lidé vás spíš pustí 

třeba na místo se psem. Když máte jenom hůl, tak si toho v přemačkaným autobuse 

nikdo nevšimne a ještě když do někoho náhodou vrazíte, tak vám vynadá, co si to vůbec 

dovolujete do něj vrážet.“ Stejných odpovědí se dostalo ve své práci Novákové (2009) 

kde využila případové studie spolu s řízeným i neřízeným rozhovorem s vlastníky 

vodicích psů. Dle mých výsledků je patrné, že nacházíme rozdíl v navazování 

komunikace, či nových vztahů, spíše se psem, než s bílou holí. Někteří psali např.: „Ano  

je  pravda, že  od  doby  co mám  pejska  se  mě  venku  přimlouvá  více  lidí,.  Osobně  

si  myslím, že  spousta  lidí  má  problém  s tím  jak  oslovit  nevidomého  nebo  člověka  

s hůlkou.“ Problematikou socializace se ve svém kvalitativním šetření zabývala také 

Fillová (2009), jež potvrdilo vliv vodicích psů na socializaci jejich majitele. Sanders 

(2000) se ve své studii také věnuje komunikaci osob se zrakovým postižením 

vlastnících psa s okolím. Zde uvádí na základně rozhovoru s jednou respondentkou, že 

může dojít občas spíš ke komunikaci cizí osoba-pes, spíše než osobě k osobě. Lidé jako 

první psi jménem, jejich majitele si často nepamatují a nazývají je např. „ahoj pejskova 

maminko“ apod. Zde můžeme vidět srovnání různých výzkumů s odlišným výsledkem. 

Avšak Karásek (2012) tvrdí, že je vodicí pes přímo pomocníkem v navazování nových 

společenských kontaktů. Ve škole a v zaměstnání pak umožňuje svému majiteli 

snadnější a rychlejší začlenění do již existujícího kolektivu.  

Dalším faktorem ve zmiňovaném dotazování ohledně motivace k pořízení psa 

bylo zvýšení soběstačnosti a navázání vřelého vztahu se zvířetem. Zvýšení 

soběstačnosti při rozhodování hraje významnou roli (ve výzkumném šetření vyšla 

hodnota 8,9 - viz. tabulka č. 3). S o něco nižším výsledkem jsme se setkali u vztahu se 

zvířetem, jež čítalo 7,7. Avšak nebylo to zdaleka nejméně ohodnoceným faktorem. 
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Otázky a výsledky téměř stejného rázu najdeme i v práci Helebrantové (2010) a 

Stejskalové (2012). Dotazovaní ve zmiňované práci uváděli, že se se psem cítí méně 

závislí na další osobě. Zajímavým poznatkem také je, že se se velká část respondentů 

rozhodla pořídit psa z důvodu neustálé blízkosti přítele a právě kvůli vytvoření vřelého 

vztahu se zvířetem. Dalším zvoleným faktorem pro pořízení psa byl pocit vlastního 

bezpečí. Nikoli tak, že by je pes případně bránil před jinými lidmi, k těmto činnostem 

nejsou vodicí psi cvičeni. Míněno tak, že se cítí jedinec v blízkosti psa sám více 

v bezpečí, uvolněněji. Na tuto otázku jsem dostala několik protichůdných odpovědí. 

Někteří respondenti zvolili možnost 10, jež značí maximální míru splnění očekávání, 

někteří však nulu. Průměrnou výslednou hodnotou byla 5,3. Stejnou otázkou se ve svém 

příspěvku zabývá i Kavalírová (2014), která tvrdí, že se lidé s vodícím psem cítí 

bezpečněji. 

Cílem celé bakalářské práce bylo zjistit, jestli a jaký vliv má vlastnictví vodicího 

psa na jeho majitele. Dle výsledků mohu tvrdit, že vliv určitě má. A kladné přínosy 

převyšují z mnoha ty negativní. Jelínek (2014), tvrdí, že 85 % tázaných odpovědělo, že 

by jejich život nebyl stejně kvalitní jako s bílou holí. 13 % nevědělo a pouze 2 % tvrdili, 

že by byl stejný. Mé výsledky s touto prací jsou často souhlasné a tvrzení vyplývají 

podobného charakteru. 

Kvalitou života se ve své práci zabývali i Vuletić, Šarlija a Benjak (2016) a dle 

výsledků mohou tvrdit, že osoby s vrozenou zrakovou vadou disponují lepší kvalitou 

života, než ti, kteří trpí získanou slepotou. 

Spolu s výhodami vlastnictví psa se objevují i určité nevýhody. Na tuto 

problematiku jsme směřovali otázku na zvládání negativních vlivů spojených 

s vlastnictví psa. Jednalo se zde o škálové hodnocení v bodech od 0 do 10 (viz. tabulka 

č. 5). Přičemž 0- nehraje to významnou roli, zvládnutí není obtížné a 10- vnímám to 

silně negativně. Největší obtíže uváděli respondenti v možnostech hlídání, pokud 

nemohou vzít psa sebou (průměr 3,6). Dalším faktorem byla finanční náročnost nejen 

při úvodním pořízení, ale i v průběhu celého života psa. Kavalírová (2017) a se ve své 

publikaci zabývá výhodami a nevýhodami pořízení vodicího psa. Například ze 

zmiňovaného pohledu finanční stránky, jež nevyvrací naše získaná tvrzení. Dále pak 

z pohledu přizpůsobení domácnosti psovi a následné řešení vzniklého pořádku. Tuto 

nevýhodu, či negativní přínos zdůrazňovali respondenti i v mém výzkumném šetření a 

tvrdili např. Ale určitě je nevýhoda to, že dělá bordel. Pouští chlupy, je od bahna a 
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vlastně když jsem neviděl, vlastně teď už mám vidící partnerku, ale tak ten úklid po 

psovi je zapotřebí a když špatně vidíte, tak se to dělá blbě. Každý majitel svého psa by 

měl úměrně přizpůsobit nejen domácnost, ale také svůj dosavadní život. Pokorná (2009) 

ve své práci jmenuje výhody a nevýhody vlastnictví psa, mezi které právě patří i braní 

ohledu na věk a zdravotní stav se situacemi s ním spojené. V rozhovoru jež jsem 

podnikla s jedním respondentem jsme na toto téma narazili. Je vlastníkem 10ti leté 

fenky labradorského retrívra. Dříve spolu podnikali veškeré aktivity od dlouhých 

pochodů, až po společnou jízdu na skútru. Nyní si však uvědomuje, že je fenka poněkud 

starší a má omezené schopnosti a tak aktivity, které vykonávají, uzpůsobuje tak, aby 

byly pro oba příjemné. 
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6. Závěr 

Má bakalářská práce se zabývala zkoumáním vlivu vodicích psů na život jejich 

majitele. Pomocí kvalitativního šetření dvojího charakteru jsme se snažili zodpovědět 

dvě základní výzkumné otázky. Věřím, že práce přinesla některé zajímavé poznatky o 

zvolené problematice, jež jsme získali hlavně z výpovědí a vlastních zkušeností 

vlastníků vodicích psů. 

Na základně provedeného výzkumu lze shrnout, že probandi jednoznačně 

/vnímají, že vodící pes má kladný vliv na život člověka v několika oblastech. Například 

v oblasti možností aktivit osob se zrakovým postižením se potvrdilo, že pes je v určité 

míře stimulací pro vykonávání pravidelných aktivit, ať už těch každodenních, tak i 

pohybových. Mezi respondenty se objevovaly dvě skupiny. První byli jedinci, kteří byli 

již dříve velmi aktivní a tak žádnou výraznou změnu nepocítili. Avšak druhou skupinu 

tvořili dříve pasivní jedinci, které pes stimuloval k novým volnočasovým aktivitám a 

tak se z nich stali jedinci aktivní. V oblasti sociální participace byl v převážné většině 

otázek získán výsledek kladného vlivu na psychiku člověka. Osoby se zrakovým 

postižením nabývají dojmu větší soběstačnosti, sebejistoty, bezpečí, ale také 

zaznamenávají snadnější navazování kontaktů a komunikace s jinými lidmi na 

veřejných prostranstvích. Zajímavým poznatkem bylo, že si spousta zájemců o vodící 

psy dává poměrně vysoko v žebříčku hodnot nejen podporu v orientaci, samostatném 

pohybu a celkovou menší závislost na další osobě, ale také vřelý vztah se zvířetem, 

který jim očividně chybí. 

Hlavní cíle a úkoly bakalářské práce byly splněny. V budoucnu by mohlo být 

zajímavé výzkumný sobor rozšířit a porovnat získaná data s daty z doby kdy ještě 

vodicího psa nevlastnili. 

Tento výzkum pro mne byl bohatou zkušeností, díky níž jsem získala spoustu 

nových poznatků a informací. I z hlediska uspořádání výzkumu s osobami se zrakovým 

postižením, což pro mne bylo velikou výzvou. Dotazovaní však byli spolehliví, milí a 

výřeční a tak spolupráce probíhala bez žádných komplikací. Někteří respondenti i 

uváděli, že mají radost ze zpracovávání takového tématu z důvodu nedostatečné osvěty. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Nemůžete-li si přečíst tento text Informovaného souhlasu sám/a, bude Vám text za přítomnosti třetí 

nezávislé osoby přečten. V případě Vašeho souhlasu Vám tato třetí nezávislá osoba ukáže linku pro Váš 

podpis. 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož 

jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 

96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS s názvem Vliv vodícího psa na kvalitu života jeho majitele prováděné na předem 
domluveném místě dle Vašeho výběru. 

Cílem mého výzkumného projektu bude zjištění jaký vliv má vlastnictví psa na kvalitu života majitele. Budu 

sledovat fyzické aspekty a psychické. Mezi psychické řadím například pocit bezpečnosti, změny nálad, jak to 
ovlivní ADL. 

Ke zjištění využiji metodu dotazníku a kazuistiky. Jedná se o neinvazivní metodu výzkumu, při níž by nemělo 

dojít k žádným závažným rizikům. Největším rizikem je prostorová orientace dotazovaných. Rizika 
prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

S přesunem z bodu A do bodu B Vám jsem ochotna pomoci. Budete předem seznámeni se záměry a obsahem 

mé práce. Vaše odpovědi budu zpracovávat s ohledem na anonymitu každého respondenta. Vaše účast bude 

zcela dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Kazuistika proběhne ve formě rozhovoru na předem 
smluveném místě dle Vašeho výběru. Rozhovor nahraji na diktafon a následně přepíši na papír - Po přepsání 

výpovědi z diktafonu bude záznam smazán ze všech dostupných prostředků. Rozhovor s Vámi bude trvat cca 

hodinu. Po přepsání rozhovoru Vám bude anonymizovaný přepsaný text ukázán ke schválení. 
Dotazník bude tištěn na papír, který Vám předám a následně ho od Vás převezmu. Dotazník bude rozeslán do 

různých organizací, kde bude nahlas přečten od člena organizace, nebo ho přečtu sama. Vyplnění dotazníku 

Vám zabere maximálně 5-10 minut času. Očekávaný přínos výzkumného projektu bude potvrzení, či vyvrácení 
hypotéz daného tématu.  

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při 

další výzkumné práci na UK FTVS. Anonymizace Vaší osoby na fotografiích bude provedena začerněním 
obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k Vaší identifikaci. Neanonymizované fotografie a 

audiozáznam budou po ukončení výzkumu smazány. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  
Vaše odpovědi vyhodnotím a přenesu do různých grafů a tabulek. Výsledky bakalářské práce budou zveřejněny 

v rámci UK FTVS v elektronické podobě ve studentském informačním systému (SIS), eventuálně po vyžádání 

na emailové adrese: kacka.mul@email.cz.  

 
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Kateřina Müllerová   Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ..................................... Podpis:........................  

 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše 

uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace 

o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj 

souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

 
Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Souhlasím s anonymizovaným přepisem rozhovoru. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:kacka.mul@email.cz


 
 

 

 

Příloha č. 3: Anketové šetření 

Já, Kateřina Müllerová, jsem studentkou bakalářského studia Aplikovaná tělesná výchova a sport osob 

se specifickými potřebami na FTVS Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o 

vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci.  

Cílem mého výzkumného projektu bude zjištění jaký vliv má vlastnictví psa na kvalitu života majitele. 

Budu sledovat fyzické aspekty a psychické. Mezi psychické řadím například pocit bezpečnosti, změny 

nálad, jak to ovlivní ADL. 

 Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který Vám zabere cca 5-10 minut.  

Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně dalšímu výzkumu na UK FTVS; 

budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před jiným užitím. Pokud 

budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište mi na adresu: kacka.mul@email.cz 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této 

výzkumné studii, o které jste byl (a) informován (a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas 

kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.  

 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazníku. 

 

Osobní údaje: 

1. Pohlaví: 

a. Žena 

b. Muž 

2. Věk:  

a. 15 - 30 

b. 31 - 50 

c. 51 – 70 

d. 71 + 

3. Jaký je stupeň Vašeho zrakového postižení: 

- slabozrakost 

- zbytky zraku 

- Úplná nevidomost 

4. Příčina Vašeho zrakového postižení: 

 

5. Zaměstnání: 

a. Student 

b. Nezaměstnaný 

c. Zaměstnaný 
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Otázky na vlastnictví psa: 

V současné době vlastním svého psa: 

- Méně než 1 rok 

- 1 – 3 roky 

- Více než 3 roky 

Pes absolvoval speciální výcvik na psa: 

- Asistenčního 

- Signalizačního 

- Vodicího 

- Žádná z možností není správná, pes neabsolvoval speciální výcvik. 

Je to můj 1. pes se speciálním výcvikem? 

- Ano, je to můj první pes 

- Ne, v minulosti jsem měla více speciálně vycvičených psů. Kolik? 

Rasa: 

Věk psa: 

Název organizace, která realizovala výcvik? 

Spolupracuji s organizací dosud? 

Uveďte, jak důležité pro Vás byly následující důvody, které Vás motivovaly pro pořízení psa (0 – 

nebylo to důležité, nehrálo to žádnou roli, 10 – maximálně důležité): 

- Podpora v samostatném pohybu 

- Podpora v orientaci v prostředí 

- Sociální vazba se zvířetem 

- Usnadnění sociální vazby s okolím 

- Bezpečí před projevy násilí 

- Zvýšení soběstačnosti 

- Asistence při běžných denních činnostech (přinášení předmětů, otvírání dveří) 

- Jiné (jaké?) 

- Jiné (jaké?) 

 

Uveďte na stupnici 0 až 10, do jaké míry pes splňuje Vaše očekávání v těchto oblastech (0 – vůbec 

nesplňuje moje očekávání, 10 – maximálně splňuje moje očekávání): 

- Podpora v samostatném pohybu 

- Podpora v orientaci v prostředí 

- Sociální vazba se zvířetem 

- Usnadnění sociální vazby s okolím 

- Bezpečí před projevy násilí 

- Zvýšení soběstačnosti 

- Asistence při běžných denních činnostech (přinášení předmětů, otvírání dveří) 

- Jiné (jaké?) 

- Jiné (jaké?) 

Uveďte, jak obtížné je pro Vás osobně zvládání následujících negativních důsledků vlastnictví psa (0 – 

není to obtížné, nehraje to významnou roli, 10 – je to velký problém, vnímám to silně negativně) 



 
 

 

 

- Finanční náročnost chovu 

- Návštěvy veterinárního lékaře 

- Omezení v možnostech cestování (dovolené, pracovní cesty) 

- Omezení v práci (jaké?) 

- Problém zajištění péče o psa při mé léčbě (hospitalizace, lázně) 

- Omezení ve dříve vykonávaných pravidelných aktivitách (jakých?) 

- Jiné (jaké?) 

 

Využití psa pro běžné denní činnosti  

1. Jakou techniku pohybu používáte? Kombinujete psa a bílou hůl? Jakým způsobem? 

 

2. Jakým způsobem ovlivnil pes Vaši soběstačnost v pohybu ve veřejném prostoru? 

 

3. Jakým způsobem ovlivňuje pes Vaši komunikaci s jinými lidmi ve veřejném prostoru? 

Podporuje navazování kontaktů?  

 

4. Jak konkrétně vnímáte vliv psa na pocit sebejistoty a bezpečí při pohybu na veřejných místech? 

 

5. Ovlivnil pes nějakým způsobem Vaše sociální vztahy v rámci rodiny? / Změnila se Vaše 

společenská situace v rámci rodiny v důsledku vlastnictví psa? 

 

6. Ovlivnil pes nějakým způsobem Vaše sociální vztahy v rámci okruhu přátel? 

 

 

7. Ovlivnil pes nějakým způsobem Vaše sociální vztahy v rámci zaměstnání? 

 

 

8. Zvýšila se se psem míra vaší pohybové aktivity? Jak? 

 

9. Ovlivňuje pes stimulaci k pravidelné pohybové aktivitě? Jakým způsobem? 

 

10. Omezuje vám pes dostupnost některých pohybových aktivit? Kterých? Jakým způsobem? 

 

11. Zlepšuje Vám pes dostupnost některých pohybových aktivit? Kterých? Jakým způsobem? 

 

12. Zlepšila se Vám dostupnost zaměstnání / školy?  

 

13. Zlepšila se vaše cesta do školy/ zaměstnání? 

 

14. Zaznamenáváte menší bariérovost ve škole/ zaměstnání? 
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