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Cíl práce: 

Cílem této práce je zjistit zda bude mít canisterapie jako pomocný prostředek pozitivní vliv 

na kvalitu života a komplexní rehabilitaci u pacienta po cévní mozkové příhodě. 

Metody: 

K této práci byl zvolen kvalitativní přístup a jako koncept tohoto přístupu deskriptivní 

případová studie. 

Pro testování vlivu canisterapie na svalový tonus jsme použili test zkrácených svalových 

skupin, pro zjištění rozsahu pohybu byla použita goniometrie, k testování soběstačnosti test 

všedních činností a pro zjištění kvality života byl použit test Squala. 

Výsledky: 

Studie potvrzuje předpoklad, že canistempie a osobní asistence psa má pozitivní vliv 

v oblasti kvality života a komplexní rehabilitaci u pacienta po cévní mozkové příhodě. 

Klíěová slova: 

canisterapie, goniometrie, rehabilitace, cévní mozková příhoda, kvalita života 



SUMMARY 

Title of the dissertation: Influence of canistherapy on life quality and overal! physiotherapy 

of a patient after ictus. 
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Tutor: Mgr.Luk:áš Dastlík 

Aim of the dissertation: 

The aim of this dissertation is to find out whether canistherapy as an auxiliary mean will 

have a positive impact on life quality and overal! physiotherapy by a patient after ictus. 

Methodology: 

Qualitative approach and descriptive case study as a concept of the approach have been 

selected for this dissertation. 

A test of contracted muscle groups has been picked for testing of canistherapy in:fluence on 

muscle tone, goniometry has been used for testing of movement abilities, a test of daily 

activities has been applied to test self-sufficiency and the Squala test has determined the life 

quality. 

Results: 

The study confirms the hypothesis that canistherapy and persona! dog assistance have 

positive impact on life quality and on the overall physiotherapy of a patient a:fter ictus. 
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ÚVOD 

Motto: 

"Není snad Z\iřete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a 

kterému bychom více důvěřovali. Léčebné účinky života se psem nejsou objevem 

moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let." 

Dr.Nicholas J.Saunders 

Asi před 60 000 lety začal proces domestikace prvního živého tvora, který doprovází 

člověka jeho životem až dosud. Četné archeologické nálezy z doby kamenné a bronzové, 

při nichž byly v hrobech pravěkých lidí nacházeny také kostry psů, svědčí o velkém 

významu, který pes pro člověka v té době měl, o pevném poutu, které se mezi těmito 

dvěma přírodně-sociálními bytostmi již tehdy vytvářelo. Člověk velmi brzy rozpoznal 

cenné vlastnosti psa a začal je využívat ve svůj prospěch. Ale teprve ve 2. polovině 20. 

století se začínají ozývat hlasy z řad majitelů a chovatelů psů, psychologů, lékařů, 

terapeutů a sociálních pracovníků, které zdůrazňují to, že pes není jenom pomocníkem, 

ochráncem a průvodcem člověka, ale především jeho společníkem, partnerem, který 

nesmírně obohacuje život dnešního člověka. Kontakt člověka se psem podporuje jeho 

psychiku, působí jako antistresový prvek v jeho životě, zlepšuje fyzickou kondici a 

zdravotní stav, posiluje jeho imunitu vůči nemocím, přítomnost psa napomáhá 

navazování sociálních kontaktů, komunikaci mezi lidmi, odstraňuje sociální bariéry, pes 

je poutem mezi člověkem a přírodou, vyvádí člověka ven z jeho ulity, od televize, videa 

či počítače do ekologického společenství živočichů, rostlin a minerálů, učí člověka 

zodpovědnosti za sebe sama i za jiného živého tvora, učí člověka vážit si sebe sama i 

ostatních živých bytostí, těšit se z okolního světa i z toho, že v něm může žít, učí ho cenit 

si každého dne, který zde smí prožít a důstojně přijmout to, že ve své konkrétní fyzické 

podobě nežije věčně. 

Tématem této práce je canisterapie, která má použití v různých odvětvích jak ve 

zdravotnictví tak, ve školství. Pro prosazení této formy zooterapie je nutná spolupráce 

s různými zařízeními a její propagace. Přestože se canisterapie začíná stále více 

rozšiřovat, informovanost a tedy důvěra různých zařízení v naší zemi k tomuto způsobu 

léčby je stále nedostatečná.Tato metoda, která se začala rozvíjet v 70. letech 20. stol. v 

USA je založena na kontaktu člověka se psem za účelem zlepšení fungování člověka v 

různých oblastech jeho života (psychické, sociální či zdravotní). Z USA se nová metoda 

poměrně rychle rozšířila i do Evropy, především pak do Velké Británie, Holandska, 
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severských států, Francie a Belgie. V ostatních zemích je však ještě "v plenkách". A to 

je jeden z důvodu, proč bych chtěla téma diplomové práce věnovat této problematice. 

Tato práce by měla ukázat vhodnost zařazení canisterapie u lidí po centrální mozkové 

příhodě, ale nejen u nich, jakožto jednoho z důležitých prostředků jejich celkové 

rehabilitace. V teoretické části mé diplomové práce je použita řada literárních zdrojů, 

které byly prezentovány v mé bakalářské práci. Ta byla pojata jako pilotní studie k této 

problematice. 

Doufám, že tato práce poslouží jako orientace v problematice těm, kteří by se rádi tímto 

druhem terapie zabývali a že určitým způsobem doplní mezeru v odborné literatuře, která 

v této oblasti u nás zatím prakticky neexistuje. 
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1. CANISTERAPIE 

1.1. Psychologické a fyziologické efekty působení psa na člověka 

Každé partnerství je založeno na vzájemném respektování a porozumění, které 

umožňuje vzájemnou plynulou interakci, komunikaci, kooperaci a to vše musí být 

založeno na pozitivním emočním vztahu. Především porozumění je důležité pro udržení 

partnerství. To se týká jak vztahů mezi lidmi, tak mezi člověkem a zvířetem (FraňkoYá, 

1999). 

Přiměřená socializace, pozitivní zkušenosti a pravidelný vzájemný fyzický kontakt 

mohou usnadnit vznik vazby mezi člověkem a zvířetem a dále ji prohlubovat. 

Až donedávna se myslelo, že výhody vztahu člověka ke zvířeti se omezují pouze na 

naplnění citových a společenských potřeb, ukázalo se však, že zahrnují zlepšení 

celkového psychického i fyzického zdraví. 

Jednotlivá tvrzení, že noví vlastníci zvířat se stávají klidnějšími, uvolněnějšími, 

ochotnějšími riskovat a zahajovat kontakt s druhými lidmi, podnítila seriózní výzkumy 

zaměřené na otázku, jaký objektivně vyhodnotitelný a srovnatelný prospěch lidé ze 

svých zvířecích společníků mají. Nejatraktivnější se stala oblast fyziologických funkcí 

člověka.Vědci zjistili, že vlastnictví domácího zvířete dokáže dokonce prodloužit život 

člověka až o 15% (Galajdová, 1999). 

Erika Friedmanu z Brooklynské univerzity v New Yorku se zaměřila na výzkum 

kardiovaskulárních chorob, u nichž byl vliv psychosociálních faktorů již bezpečně 

prokázán (Galajdová, 1999). 

Vycházela z předpokladu, že zvířata mohou být svému majiteli dobrou psychosociální 

podporou, která by mohla zlepšovat přežívání pacientů hospitalizovaných pro chronické 

srdeční potíže. Zjistila, že vlastníci domácích zvířat měli větší pravděpodobnost být na 

živu jeden rok po propuštění z koronární jednotky, než nevlastnící. (Galajdová, 1999) 

Na univerzitě v Pretorii zjistili, že při interakci člověk -jeho vlastní známý pes i 

člověk - neznámý přátelský pes, se v krvi člověka statisticky významně zvyšují hladiny 

kyseliny fenyloctové- katabolitu fenyletylaminu, endorfinů a dopaminu. Fenyletylamin 

je chemická sloučenina, která zaplavuje lidský organismus v době zamilovanosti, má 

jisté euforizující účinky, způsobuje zvýšení aktivity a dobrou náladu. Totéž v podstatě 

platí o endorfinech - vnitřních opiátech, jejichž hladiny se v organismu zvyšují po 
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příjemných podnětech a mohou se velmi významně podílet na zvládání stresu a na dobré 

náladě člověka (Galajdová, 1999). 

Cindy Wilsonová, psycholožka z USA, shrnula v Ženevě roku 1995 letitá pozorování 

do několika oblastí: 

ll Účinky na kardiovaskulární aparát: lehké snížení krevního tlaku a zpomalení akce 

srdeční (Friedmanová 1983, Wilsonová 1987). 

2/ Antistresové působení: především snížení úzkostnosti za vyhrocených podmínek 

(Wilsonová 1991). 

3/ Antidepresivní působení: zmírnění prožívání osamělosti a smutku (Bolin 1987). 

4/ Sociální katalyzátor: psi jsou regulátorem lidského společenského chování a zlepšují 

konfliktní stavy v rodině (Margford 1975). 

51 Ve stáří jsou kognitivním stimulátorem - působí podobně jako nootropní farmaka 

zlepšují intelektuální funkce (Wilsonová, 1991). 

1.2. Definice a vymezení pojmu canisterapie 

Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na 

zdraví člověka a je jednou ze složek zooterapie. Název canisterapie vznikl sloučením 

dvou významů dvou jazyků. Canis znamená latinsky pes a therapie řecky léčení. 

Metody canisterapie lze rozdělit na: 

a/ AA T -animal assisted therapy 

• zde je pes nedílnou součástí terapeutického procesu. Výsledek je objektivně 

pozorovatelný a měřitelný (např. vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby 

apod.), 

b/ AAA-animal assisted activity 

• forma pasivní: role zvířete je zde pasivní, ale pozitivní efekt zde vnáší již svou 

přítomností, 

• forma interaktivní: ll stálé - zvíře žije v ústavu, kde se o něj stará personál nebo 

klienti. Pro psy je méně vhodný, nemají jednoho pána, většinou málo odpočinku a u 

takových psů se pak může objevit problémové chování, 
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2/ návštěvní - tato forma je personálem vítanější, odpadá 

starost o zvíře. Pes přichází se svým pánem vždy ve stejný den a hodinu. Je nezbytná 

dobrá spolupráce s personálem, dobrá komunikace s klienty apod. 

Dochází ke zvýšení kvality života klientů v různých terapeutických zařízeních. 

Terapii provádí profesionální odborník za účasti psa. Výsledek lze vyjádřit pouze 

Y pojmech radost, spokojenost, zlepšení psychiky klienta apod. 

Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových, 

sociálně integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné a zahrnuje 

spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky 

(Galajdová, 1999). 

1.3 Indikace pro canisterapii 

Canisterapie jako pomocná terapie je vhodnou součástí pro zlepšení postižení 

mentálního, tělesného, smyslového, kam spadají nevidomí, neslyšící, lidé s poškozením 

čichu. Dále pak u dětí s autismem, epilepsií a také u dětí týraných a zneužívaných. Tato 

metoda se dá využít i v oblasti geriatrie, logopedie, psychologie a psychiatrie. 

U postižení tělesného pak pes hraje největší roli jako: 

- zdroj obohacení a zpestření života, 

- zdroj ke zlepšování komunikace s okolím, 

- menší závislost na pomoci jiných, 

- zvýšení pocitu bezpečí, 

- při starosti o zvíře odvedení pozornosti od vlastních potíží, 

- prolamování bariér osamělosti, 

- důvěrník, kamarád a společník, 

- motivace k rehabilitaci. 

V psychologii a psychiatrii se canisterapie využívá: 

- ke zlepšování komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem, 

- pes je objektem péče a tím odvrací pozornost od pacientových, 

psychických potíží, 

- resocializace pacienta, 

- snižování pasivity, apatie a otupění, 
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- pomocná léčba při drogových závislostech, 

- pomocná léčba u týraných a zneužívaných dětí. 

V geriatrii a u lidí žijících doma: 

- přebírání zodpovědnosti za péči o psa (zvyšování sebevědomí- užitečnosti), 

- pes dává určitou jistotu ve vztahu k pánovi, 

- denní rytmus (krmení, procházky apod.), 

- společník vždy ochotný k mazlení, hraní, nahrazuje chybějící, 

fyzický kontakt (mezi lidmi), 

- zvyšuje pocit bezpečí, 

- lepší komunikace a navazování kontaktu s okolím (www.pomocnetlapky.cz). 

1.4 Pes v životě tělesně postiženého 

Pes pro vozíčkáře v sobě spojuje roli praktického pomocníka s rolí společníka a 

důvěrníka. V současné době se velmi rozmáhá výcvik psů pro tělesně postižené, zejména 

trvale odkázané na elektrický vozík. Speciálně vycvičení psi dokáží podat různé 

předměty, posbírat rozsypané mince a položit je člověku na vozíku zpět do ruky, otevřít 

a zavřít dveře, rozsvítit, zhasnout, zatáhnout závěsy, vyndat prádlo z pračky, přivolat 

výtah, vybrat zboží v supermarketu a přemístit je nejprve do nákupního vozíku a poté na 

pohyblivý pokladní pás a mnoho dalších úkonů podle individuálních potřeb a přání 

postiženého. Běžný "slovník" dobře vycvičeného psa zahrnuje kolem devadesáti pokynů. 

Psi jakýmsi šestým smyslem rozpoznají invaliditu člověka a chovají se k němu jinak -

klidně a ohleduplně. Vědí, jak být něžnými a jejich náklonnost k pánům je velmi ryzí. 

Navíc jsou vždy přímo dychtiví pomoci. 

Již několikrát na různých místech zmiňovaný význam psa jako "sociálního 

katalyzátoru" při prolomování bariér osamělosti a navazování kontaktů s neznámými 

lidmi platí i v tomto případě. Lidé na ulici většinou nevědí, jak se k tělesně postiženému 

chovat, zda se dívat stranou a vyhnout se jim nebo jim nabídnout pomoc. Pes upoutává 

pozornost na sebe a poskytuje bezpečné neutrální téma k zahájení konverzace. 

Je významné, že lidé upoutaní na vozík či lůžko často shledávají, že fyzické úsilí, 

které musí vyvinout, aby se postarali o svá zvířata, jim pomáhá vyrovnat se lépe se 

situací. Možnost starat se o někoho jiného odvádí pozornost od vlastních potíží a přináší 

dobrý pocit vnitřního uspokojení (Galajdová, 1999). 
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1.5 Historie canisterapie 

Historie člověka je vývojově spojena s historií domácích zvířat. V průběhu staletí se 

tak vyvinul určitý druh "sociální symbiózy" s pevnými vazbami. Vývoj člověka nachází 

v domácím zvířeti jednu ze svých rozhodujících základen. Dnes je existence domácích 

zvířat tak samozřejmá, že sotva kdo ještě vnímá, jak jsme na nich závislí (Straková, 

1999). 

Ať již byla motivace pravěkého člověka k ochočení vlčích mláďat jakákoli, jisté je, 

že se pes brzy stal životně důležitým spojencem člověka. Jasným důkazem je nález 

12 tisíc let starého paleolitického hrobu na území severm'ho Izraele, kde byly nalezeny 

kosterní pozůstatky člověka a psa pohr'beného společně. Paže člověka byla obtočena 

kolem krku psa a ruka spočívala na jeho rameni, jako kdyby i po smrti chtěla zdůraznit 

sílu vazby, která mezi nimi existovala za života. 

V této době také pes patřil k výbavě babylonského lékaře, protože jich tehdy byla známa 

léčivá moc psích slin a bylo běžné dát psovi olízat rány nemocného (Galajdová, 1999). 

Postavení psa ve středověku bylo velmi významně ovlivněno náboženstvím. Raný 

středověk, dokud se ještě mísilo pohanství s křesťanstvím, chápe psa jako samozřejmou 

součást života a pes se vyskytuje na tvrzích raně feudální šlechty stejně jako v chalupách 

rolníků. S postupujícím a sílícím vlivem katolické církve však dochází ke změně náhledu 

na psa. Snad byl úzký vztah ke psu nebo kočce až příliš jasnou připomínkou pohanství a 

tak byl pes, stejně jako jiná zvířata, prohlášen za tvora bez duše. Prostý člověk mohl 

chovat zvířata, tedy i psa, pouze jako tvory užitkové a dokonce byla stanovena 

maximální povolená výška chovného psa a při jejím překročením byl pes odveden 

hajným. Bohatí a urození měli samozřejmě výjimku. 

Racionální osvícené myšlení Evropy konce 18. a v 19. století a oslabení vlivu církve 

s sebou přineslo i změnu náhledu na vlastnictví domácích zvířat. Jejich chov a především 

cílené šlechtění se stalo výrazem triumfu člověka nad přírodou. 

Přesto mnoho z minulých postojů přetrvávalo - vlastnictví domácích zvířecích 

společníků nižší třídou bylo považováno za nepřiměřený luxus, protože údajně za prvé 

postrádají potřebné morální kvality, aby byli schopni je zvládnout, za druhé nemají na 

jejich držení dostatek finančních prostředků a za třetí je to zbytečně podporuje 

v zanedbávání jiných společenských povinností. 

Na pozici "psychoterapeuta" téměř každé rodiny si pes tedy musí ještě pár desítek let 

počkat. V armádě Napoleona Bonaparte, však již dostává humánní úkol: jako předzvěst 
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dnešního psa záchranáře vyhledává na poli raněné vojáky, aby jim mohla být včas 

poskytnuta pomoc. 

Po první světové válce se v Německu rozmáhá výcvik psů pro vojáky, kteří přišli 

v bojích o zrak, ve Francii a dalších evropských zemích byli psi používáni při rehabilitaci 

válečných zraněných. Tyto zkušenosti inspirovaly Spojené státy k podobnému zapojení 

psů do rehabilitace válečných letců v době druhé světové války a USA se pak staly 

vedoucí autoritou ve výzkumu i praktickém používání terapie pomocí zvířat. V 70 letech 

to byl právě americký psycholog Boris M. Levinson, který poprvé popsal využití psa 

v dětské psychoterapii (Galajdová, 1999). 

1.6 Pes - terapeut 

Pes se sociálním posláním - to je v USA společné označení pro psy, kteří poskytují 

člověku užitečné služby, aby se mohl zapojit do společnosti. Tento pojem zahrnuje dvě 

skupiny psů: 

• psi s terapeutickým posláním jsou psi především na mazlení a hlazení, kteří se 

používají cíleně během terapie k dosažení konkrétních výsledků i obecně 

k celkovému zlepšení psychického stavu nemocných nebo zdravotně postižených 

klientů, krátkodobě nebo dlouhodobě, v domácnostech i v příslušných zařízeních 

sociální, zdravotní a jiné péče. Pracují sami nebo ve skupině s jinýrrů psy, a to 

s jednotlivými klienty i s více klienty najednou, 

• psi - průvodci postižených podstupují v jednom roce věku speciální individuální 

výcvik podle typu postižení a potřeb konkrétního člověka, kterému pak budou 

pomáhat. 

Výchova a výcvik má pro obě skupiny svoje přesná pravidla a následný výcvik je 

zakončen zkouškou psa - průvodce nebo zkouškou psa s terapeutickým posláním podle 

zvláštních zkušebních řádů. 

Alfou a omegou psa s terapeutickým posláním je hlazení a mazlení. Obojí musí pes 

terapeut vydržet velmi dlouho. Vzhledem k tomu, že štěňata neustále vyhledávají tělesný 

kontakt -lehávají velmi těsně namačkána k sobě navzájem- je snadné štěně hlazením a 

mazlením nasměrovat na tělesný kontakt s člověkem (Galajdová, 1999). 
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1.7 Psi - osobní asistenti 

Asistenční pes: 

Asistenční pes by mohl být jinak nazván pes partner nebo osobní asistent. Asistenční 

psi jsou určeni především pro lidi s tělesným postižením. Jeho "náplní práce" není jen 

podpora psychického stavu lidí s tělesným postižením, ale také pomoc při běžných 

denních úkolech, tak aby člověk s postižením nebyl závislý na pomoci jiných lidí a mohl 

vést co nejvíce samostatný život. 

Pes je vždy vycvičen pro konkrétního zájemce, protože každý člověk má své 

specifické potřeby. Pes a pán se potkají již při výcviku, aby byl mezi nimi vytvořen 

dobrý vztah. V budoucnu totiž budou tvořit ,,jednu osobu". 

Bohužel, vzhledem k finanční náročnosti a velkému zájmu je velice obtížné získat 

psa. Většinou jsou tyto projekty sponzorovány různými firmami. Šťastlivců, kteří mají u 

sebe takového asistenta je velmi málo. Přitom by těmto lidem odpadla velká starost se 

získáváním osobních asistentů, což je pro lidi s postižením vysilující a finančně velice 

náročné. 

Každý plně vycvičený asistenční pes je schopen vykonat až 90 povelů a dokáže je 

kombinovat. Někteří psi jsou "obohaceni" o speciální povely. Výcvik takovýchto povelů 

se provádí podle potřeb postiženého, pro kterého byl ten či onen pes vybrán 

(www.pomocnetlapky.cz). 

Mezi základní povely, které zvládne každý asistenční pes patří: 

• rozsvěcení a zhasínání světel, 

• přinášení určitého předmětu (např. spadlá tužka, telefon, vodítko, klíče, pošta ze 

schránky, noviny, léky, ovladač, brýle, boty, spadlá hůl atd.) a předání správným 

způsobem, 

• pomoc se svlékáním i oblékáním ponožek, rukavic i svetru, 

• vytahování prádla z pračky do připraveného košíku, 

• podávání spadlých předmětů (klíče, tužka, list papíru, hůl, rozsypané mince, prostě 

všechno, co může upadnout na zem a co si vozíčkář jen velice těžko podá), 

• otevírání a zavírání dveří všech typů, přidržení dveří, dokud jimi postižený neprojde, 

• otevírání ledničky a přinášení různých věcí z ní, 

• přivolání výtahu, 

• nošení batůžku s drobnostmi, 
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• pomoc při nakupování (uložení předmětu do košíku, předání peněženky pokladní), 

• tažení invalidního vozíku, 

• odnášení pytle s odpadky atd. 

Jedním z hlavních úkolů je také pomoc v případě, že by postižený spadl z 

invalidního vozíku. Pes je obvykle schopen buď přivolat pomoc nebo být postiženému 

oporou tak, aby se dostal zpět na vozík. Může dojít k někomu pro pomoc, nebo přinést 

vozíčkáři mobilní telefon a on si tak zavolá pro pomoc sám. Jednou z možností je také 

to, že se vozíčkáři šikovně nastaví a on se tak o něho bude mocí opřít a přenést se 

na pohovku nebo na vozík apod. To platí třeba i při přesednutí z vozíku do auta. 

Asistenční pes se postaví tak, aby se o něho vozíčkář mohl opřít a opatrně přelézt 

do auta. Někteří asistenční psi jsou také speciálně vycvičeni pro pomoc s udržováním 

rovnováhy u postižených, kteří užívají hole nebo chodítka a pro něž je jinak tak 

jednoduchá záležitost, jako dostat se po koupeli z vany, nepřekonatelnou překážkou. 

Mezi žádajícími o asistenčního psa jsou i lidé, kteří trpí atrofií svalstva. Toto 

onemocnění je charakteristické ochrnutím svalstva, je schopno znehybnit svaly na 

krku.To má za následek klesnutí hlavy na hrudník a tím i znemožnění dýchání.To by 

však nebyli asistenční psí, aby ani v této ošklivé situaci nepomohli. K tomuto účelu jsou 

speciálně cvičeni psi tak, že jakmile uvidí, že postiženému klesla hlava, tak jí okamžitě 

podloží svým čenichem a nadzvednou mu ji. Tím mu uvolní dýchací cesty a zachrání mu 

tak život. 

Na procházce chodí asistenční pes vzorně vedle vozíku a když je třeba, tak je schopen 

zaběhnout do obchodu, tam předat lísteček s nákupem, podat peněženku a vzápětí 

odkráčet zpět ke svému vozíčkáři s plným batůžkem nákupu a veselým výrazem, že opět 

měl tu možnost pomoci. Asistenční pes může svého pána doprovázet při různých jednání 

na úřadech. Ovšem pouze v případě, že to příslušný úřad povolí. Když vozíčkář dostane 

chuť zajít si do dobré restaurace nebo podobného zařízení, asistenční pes ho opět může 

následovat ale za předpokladu, že to má povoleno. Ostatní psi by asi po místností chodili 

a nevydrželi by stát nebo ležet na jednom místě. Ale asistenční psi to dokáží. 

Lehnou si v klidu ke stolu a neotravují tím, že by žebrali u lidí v okolí o jídlo. Je ale 

pravda, že tato vlastnost jim nemusí být během výcviku nijak vštěpována, neboť oni to 

mají v krví, oni takoví prostě jsou. 
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Vzhledem k náročnosti výcviku asistenčních psu se cvičí také tzv. "šikovní 

společníci", kteří se učí jen omezené množství povelů a u nichž se vyžaduje větší účast 

rodiny postiženého při péči o psa aj eho výcviku. 

Nejen, že pes zvládá předchozí uvedené povely, velmi pozitivně působí i na psychiku 

lidí. Asi každý si umí představit, jaký způsob života vozíčkáři vedou. Jsou velmi 

uzavření, celé dny tráví ve svých bytech. Hodně lidí se jim vyhýbá, protože nevědí, jak 

se k tělesně postižených chovat, mají strach, že by třeba mohl spadnout z yozíku apod. 

Ne všichni by si věděli rady. Mají strach také z toho, že nevědí, o čem si s nimi povídat. 

S asistenčním psem už však žádný strach mít nemusí. Každému, kdo by měl stále 

pochybnosti, můžu poradit, ať začne třeba větou právě na téma psů. Takové primitivní 

věty jako: "To je krásný pejsek" nebo "odkud toho pejska máte" jsou dobrým začátkem. 

Každý vozíčkář (alespoň doufám) nebude váhat o svém pejsánkovi povyprávět a rozvede 

řeč obecně na asistenční psy. Podle mě by to alespoň každý vozíčkář udělat měl, protože 

moc lidí o chovu a výcviku asistenčních psů u nás v ČR neví a takto by jen přispěl 

k tomu, že by se jen rozšířila řada těch, kteří již byly zasvěceni. 

Nejen vozíčkářům, ale i jeho okolí ulehčuje asistenční pes život. Asi pro každého je 

náročné a občas mrzuté jen chodit a zvedat nějaké upadlé předměty, otevírat dveře apod. 

I člověku, který vozíčkáři pomáhá se může ulevit, protože tu existuje někdo, kdo ho 

zastoupí a bude to vše dělat s velkou radostí, i když bude ten samý předmět zvedat 

stokrát za den. Nejen členové rodiny, ale i okolí už může být klidné a nemusí se bát, že 

se vozíčkáři v jejich přítomnosti může něco stát. 

Mezi vozíčkáři, kteří žádají o asistenčního psa, jsou i děti Giž od 1 O let). Po úrazu 

nebo nepovedené operaci se stává, že nemohou hýbat nejenom nohama, ale i rukama. 

Obvyklé cvičení s terapeuty pro ně není příliš motivující. Nemají tak velkou výdrž, aby 

dokázali počkat, než se dostaví alespoň malé zlepšení. Pro většinu z nich je však jejich 

budoucí pes "velkým hnacím motorem". 

Vodící pes: 

Tento pes je cvičen speciálně pro nevidomé nebo lidi se zrakovým postižením. 

Pomáhá při jejich mobilizaci a umožňuje jim bezpečný pohyb ve známém i cizím 

prostředí. Výcvik je velmi podobný jako u psa - asistenta, jen je mnohem intenzivnější a 

náročnější. U lidí s tímto handicapem je totiž velké nebezpečí smrti při jakékoli malé 

chybičce. I v tomto případě se mezi psem a člověkem vytváří velká vazba na základě 
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duvěry a jeden nese zodpovědnost za druhého. Nejen, že se pes stará o svého pána, ale 

také pán musí pečovat o psa. 

Mezi dovednosti psa mimo jiné patří uposlechnout bez problémů na rozkaz pána 

např. nastoupit , vystoupit, dále musí umět rozeznat zvukové povely týkající se hledání 

cesty (výtahy, dveře, poštovní schránku), zvládání překážek, udržení směru při přechodu 

přes silnici, chodnících atd. Člověk, který má možnost vlastnit takového psa, se cítí 

mnohem lépe a není zcela odkázán na pomoc ostatních lidí. Jistě jsou i činnosti (ovšem 

není jich mnoho), kde potřebují asistenci lidí. Je-li ale pes dobře vycvičen a společnost 

mu umožňuje přístup kamkoli se svým majitelem, je nevidomý velmi samostatný. 

Signální pes: 

Je patrné již z pojmenování, že se jedná o psa, který má za úkol dávat signály. A čeho 

se takové signály týkají? Tento pes je určen především pro neslyšící nebo epileptiky. 

Mezi jeho největší úkoly patří upozornit svého pána s postižením na zvonící zvonek a 

telefon, na požární alarm, na osobu, která na něj volá, upozornit na blížící se vlak nebo 

autobus na silnici. Pes umí rozpoznat blížící se epileptický záchvat svého pána 15 až 20 

minut předem. Pak přesně ví, kde a jak přivolat pomoc. Je tak nejen dokonalým 

pomocníkem, ale také ochráncem života. Všechny druhy psů - osobních asistentů jsou 

velmi žádané. Není to ale řešení pro všechny lidi s postižením. Záleží na jejich hloubce a 

rozsahu postižení. Mít takového psa klade také nároky na majitele. Handicapovaný 

člověk si to musí vždy uvědomit. To je také jeden z důvodů, proč se lidé s postižením 

účastní již výcviku psů. Musí si uvědomit, že o psa je také nutné pečovat. Je také potřeba 

říci, že pes nemůže nahradit styky s lidmi. Je pouze pomocníkem a prostředníkem. 

Usnadňuje, doplňuje a zpestřuje život lidí s postižením (www.pomocnetlapky.cz). 

1.8 Plemena psů vhodná pro asistenční výcvik 

Hned úvodem je nutné uvést, že není žádný předpis na to, které rasy psů lze použít 

pro asistenční práci. Nikde není řečeno, že třeba z německého ovčáka nemůže být dobrý 

asistenční pes. Z čistě praktických důvodů se ale adepti vybírají především z řad retrívrů, 

hlavně zlatých, labradorských a flat-coated. Retrívr působí mírumilovněji a přátelštěji 

než německý ovčák, který budí spíše obavy. 
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Duvodem jsou tedy především vlastnosti těchto plemen, jako například přátelský 

vztah k lidem, neagresivní povaha, učenlivost a snadná ovladatelnost. Hrozně rádi se učí 

a to, co se jednou naučí hned tak nezapomenou. Ale stejně jako u lidí, ani tady to neplatí 

zcela obecně pro všechny jedince. Občas se vyskytne i agresivní tvrdohlavý retrívr se 

silnými dominantními sklony. Ten by pochopitelně pro práci asistenčního psa vhodný 

nebyl. Agresivita však není jedinou neřestí při výběru. Pes by neměl být ani příliš 

neposlušný, bázlivý a už vůbec by neměl oplývat neochotou k výcviku. Musí mít vztah k 

lidem, výbornou učenlivost a hlavně klidnou povahu ještě vyvinutější, než normálně. 

Proto se vybírají psi z chovných stanic, které se zaměřují právě na retrívry povahově 

vhodné pro výcvik vodících nebo asistenčních psů. 

Druhou možností je nákup mladých psů (11-24měs), avšak takoví psi musejí splňovat tyto 

požadavky: 

- PP (průkaz původu), 

- perfektní povaha (agresivní nebo bázliví psi nepřipadají v úvahu), 

- zvládnuté základy "slušného chování" a hygieny, 

- 100% zdravotní stav (krevní testy+ RTG kontrola kyčlí). 

Výběr psů pro asistenční výcvik je podobný tomu, jaký je už řadu let zaběhnut 

například u vodicích slepeckých psů. Ostatně - i úkoly a způsob práce asistenčního a 

vodícího psa jsou si v řadě věcí podobné. 

Adept na asistenčm'ho psa musí navíc mít ještě jednu vlastnost - dobrý aport. A tu 

retrívři zaručeně mají. Jejich název totiž pochází z anglického "to retrieve", 

což v překladu znamená "přinést zpět", tedy aportovat. Proto jsou retrívři často používáni 

v myslivosti k přinášení zastřelené zvěře. A však nejen k tomu. Díky své vysoké 

inteligenci se také využívají při hledání drog, bomb, lidí v lavinách nebo sutinách 

spadlých domů. Retrívři mají jednu velkou výhodu oproti většině ostatních plemen. Mají 

totiž "měkkou tlamu", což znamená, že jsou schopni velmi jemně a citlivě vzít jakýkoli 

předmět do tlamy aniž by ho nějak poškodily. Plně vycvičený asistenční pes dokáže 

svému "postiženému" přinést i tak drobnou věc, jako je např. brčko, které ani neskousne. 

Není zapotřebí se bát ani o takové věci, jako jsou brýle, mobil nebo krabičku s léky. 

Všechno je schopen velice citlivě vzít a podat vám do ruky (www.canisterapie.cz). 
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2. PROBLEMATIKA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 

2.1. Příčiny cévní mozkové příhody 

Cévní mozková příhoda je způsobena přerušením zásobování mozku krví. K tomu 

dochází, když se tepna přivádějící krev do mozku buď ucpe, nebo praskne. Jestliže 

mozkové buňky ztratí přívod kyslíku a živin, přestanou přechodně fungovat nebo 

odumřou. Buněčná smrt vede ke vzniku oblastí lokalizované nekrózy známých jako 

mozkové infarkty. 

K mnoha příčinám mozkové příhody patří mozkové infarkty, vysoký krevní tlak, 

mozková hemoragie, malformace krevních cév, mozkové nádory, úrazy a další smíšené 

stavy (Carrero, 1999). 

2.2 Příznaky cévní mozkové příhody 

Jedním z nejmarkantnějších příznaků cévní mozkové příhody je hemiparéza, která se 

vyznačuje postižením horní a dolní končetiny na jedné straně. Z důvodu křížení 

pyramidové dráhy je porucha v mozkové hemisféře na straně protilehlé. 

Příznaky centrální hemiparézy jsou hybné poruchy pravé nebo levé poloviny těla 

(včetně končetin) ve smyslu spastické parézy, ztráta selektivních pohybů, poruchy 

normálních posturálních mechanismů, poruchy citlivosti, zvýšené svalové napětí a někdy 

i psychické poruchy (Hromádková, 1999). 

Další z příznaků jsou: 

• obtíže při polykání, 

• inkomtinence, 

• senzorické problémy, 

• psychologické a emocionální problémy, 

• problémy s chápáním, 

• sociální následky. 
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2.3 Průběh cévní mozkové příhody 

Počáteční období mozkového šoku 

Období mozkového šoku následuje okamžitě po mozkovém infarktu. Během tohoto 

období, které může být různě dlouhé, od několika dní až po mnoho týdnů, je svalový 

tonus člověka ochablý (hypotonický). Pohyb na postižené straně je obtížný, ne-li 

nemožný. Týká se to svalů obličeje, jazyka, trupu a končetin. 

Fáze zotavování 

ll Přetrvávání hypotonu (stadium ochablosti) 

U některých lidí může trvat velmi dlouho. V tomto stadiu motorickou ztrátu obvykle 

doprovází silná senzorická ztráta. Paže člověka je chabá, volně visící a není možné ji 

udržet v prostoru kvůli svalové slabosti a nízkému tonu. Ze všech tří stádií je toto 

stadium nejvíce deprimující. 

Jen málo lidí, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu, zůstane navždy ochablých a 

téměř vždy se objeví určitý stupeň elasticity. Dokonce i tehdy, když se paže zdá být 

úplně ochablá, obvykle vykazuje "flekční spazmus" (víz. Příloha č.l) u prstů při 

provedení a zachování silného protažení. Když se zdá, že noha je v klidové poloze 

naprosto ochablá, dochází k mírné rezistenci pří pasivním ohýbání kyčle a kolena, když 

člověk leží na zádech. Je to pozice která zvyšuje tonus, jestliže je přítomna slasticita. 

2/ Vývoj směrem k normálnímu tonu (stadium zotavování) 

Končetiny se začínají znovu hýbat, nejprve distální části (ruka a paže dříve než 

rameno, chodidlo a noha dříve než bok). Často dochází dříve k pohybu horní končetiny, 

a to podle normálního vzorce. Přestože cévní mozková příhoda zabije mnoho 

mozkových buněk, zbývající buňky jsou schopné převzít činnost a ztracená pohyblivost 

je znovu obnovena. Ale mírná invalidita obvykle zůstává. 

3/ Vývoj směrem k hypertonu (spastické stadium) 

Nejčastěji dochází k obnovení motorické funkce s vývojem směrem ke spasticitě. 

Nejprve dojde k obnovení promixálních pohybů končetin (kyčle a ramene). Dříve se 

objeví u dolní končetiny a vyvíjí se podle typického spastického vzorce hypertonu 

směrem ke elasticitě. Zvýšený tonus vedoucí k elasticitě pozorujeme u mnoha svalů 

najednou, především u silnějších svalů těla, známých jako "antigravitační svaly'' 

(tj. u těch svalů, které slouží ke zvedání těla a nesení váhy proti gravitaci). 
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Tato vznikající elasticita u antigravitačních svalu spolu s neschopností iniciovat 

pohyb na postižené straně zodpovídající za asymetrii, ztrátu rotace, absenci adaptace těla 

na gravitaci, absenci změny pohybu a absenci obranné extenze paže. 

U každého konkrétního člověka bude svalový tonus odlišný. Jeho stavem bude 

podmíněna kvalita pohybu následujícím způsobem: 

• silná spasticita- pohyby jsou obtížné, ne-li nemožné, z důvodu nepřetržité svalové 

kontrakce, 

• střední spasticita - pohyby budou pomalé a jsou prováděny s vypětím a abnormální 

koordinací, 

• mírná spasticita - hrubé pohyby končetin jsou možné, zatímco jemné pohyby ruky 

jsou obtížné (Carrero, 1999). 
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3. LÉČEBNÁ REHABILITACE 

3.1 Definice a vymezení pojmu léčebné rehabilitace 

Léčebná rehabilitace představuje postupy a procesy navazující na léčení (nebo 

prolínající se s léčením). Prioritním cílem léčby je odstranění defektu nebo poruchy. 

Vytváří tím předpoklady pro rozvoj nejrůznějších schopností ovlivňujících jak utváření 

osobnosti, tak také jej i socializaci. Ve svém působení používá hlavně prostředky léčebné 

a psychologické, částečně i pedagogické. Převládají v ní formy individuálního působení. 

Aplikují se hlavně ve zdravotnických zařízeních (Jesenský, 1995). 

3.2 Prostředky léčebné rehabilitace 

K prostředkům léčebné rehabilitace patři: 

- léčebná tělesná výchova, rehabilitační a relaxační cvičení, 

- léčba prací (ergoterapie), 

- psychoterapie a psychorehabilitace, 

- fyziatrie, léčebné využívání fyzikálních energií, 

- arteterapie, 

- dietoterapie. 

3.3 Metodický postup při léčebné tělesné výchově u pacienta po CMP 

Metodický postup při léčebné tělesné výchově u pacienta po cévní mozkové přhodě: 

- polohování, 

- pasivní pohyby, 

- relaxace, 

- reedukace volních pohybů trupu, hlavy a končetin, 

- nácvik stoje a chůze, 

- nácvik denních úkonů (Hromádková, 1999). 
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4. SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

4.1 Definice a vymezení pojmu sociální rehabilitace 

Společnost mezinárodní rehabilitace (Rehabilitacion Intemacional) pracuje s definicí, 

podle níž je sociální rehabilitace proces, jehož cílem je dosáhnout u postiženého 

schopnosti (normální) sociální funkce. Sociální rehabilitace znamená rozvíjet schopnosti 

postiženého člověka existovat v různých společenských situacích tak, aby byly 

uspokojeny jeho potřeby a práva i maximální účast na společenském životě (Rissanen, 

1983). 

V centru pozornosti sociální rehabilitace stojí zdravotně postižený člověk. N a něj se 

soustřeďuje i cílevědomé rehabilitační působení. Jde v něm o autoreflexi, tj. uvědomění 

si sebe sama, stavu, ve kterém se v důsledku zdravotního postižení nachází; o akceptaci 

vady(poruchy) jako reálného, život komplikujícího, velmi často limitujícího, ale ne život 

vylučujícího faktu; o přeskupení hodnotové orientace i znovunalezení smyslu života a 

pochopení své identity. Zdravotní postižení negativně ovlivňuje schopnosti uspokojovat 

základní životní potřeby a zvládání s nimi souvisejících činností; dotýká se sociální 

způsobilostí, která je předpokladem socializace a vstupu do mezilidských vztahů; 

postihuje schopnost vzdělávat se a rozvíjet kulturní a zájmové činnosti. V neposlední 

řadě ovlivňuje pracovní schopnosti (Jesenský, 1995). 

4.2 Sociální rehabilitace tělesně postižených 

Programy pro sociální rehabilitaci tělesně postižených: 

• programy rozvoje pohybových dovedností a návyků, 

• program rozvoje sebeobslužných činností, minimum cílově obsahuje: 

a/ kompenzační a reedukační techniky jednoduché osobní hygieny, kosmetických 

úprav, oblékání a obouvání, 

b/ techniky drobné údržby domácnosti (utírání prachu, luxování apod.), 

c/ techniky přípravy jednoduchých jídel a nápojů vařením {např. snídaně), 

dl dovednosti jíst s pomocí příboru a kompenzačních pomůcek, 

e/ dovednosti manipulovat a používat jednoduché domácí přístroje, 

fl dovednosti chování při onemocnění (Jesenský, 1995). 
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5. KVALITAŽIVOTA 

5.1 Teoretické vymezení kvality života 

V literatuře existuje celá řada definic kvality života. Neexistuje však ani jedna, která 

by byla v průběhu posledních třiceti let všeobecně akceptována. Situaci komplikuje i 

fakt, že se často setkáváme s pojmy jako "sociální pohoda", "sociální blahobyt a "lidský 

rozvoj", které jsou používány jako ekvivalentní či analogické termíny (Payne, 2005). 

Slovo "kvalita" je odvozeno od latinského qualis a to zase od kořene qui- kdo? Ve 

významu "kdo to je", případně ,,jaké to je"? V češtině kořen slova kdo- "k" nás vede ke 

slovům typu "kéž" či "kýžený, tj. žádoucí stav, To se ozývá i v českém termínu pro 

kvalitu ,,jakost"- např. v souběhu s upřesněním typu dobrá, prvotřídní až výtečná či 

naopak špatná jakost. Vyjadřuje se tak charakteristický rys toho, o čem se hovoří, kterým 

se daný předmět odlišuje od jiného jedince (ve smyslu horší, či lepší než), případně od 

skupiny jedinců obdobného druhu (Křivohlavý, 2004). 

Otázkou kvality života se zajímali lidé od pradávna - i když to, co mi dnes nazýváme 

kvalitou života nazývali poněkud odlišně. Byly zde dva druhy studijních zájmů. Jeden 

tvořili ti, kteří se zabývali duchovním (náboženským) životem- spiritualitou přerůzného 

druhu. Tam šlo o otázky "dobrého života" či "moudrého života" v protikladu k životu 

řízeného chytrostí a vychytralostí. Druhý studijní zájem o otázky kvality života šel 

cestou filozofickou, speciálně pak etickou antropologickou. Tam šlo o otázky "dobrého" 

v protikladu k špatnému životu (Křivohlavý, 2004). 

Studium kvality života prodělává svůj "boom" zejména v posledních deseti letech. Na 

různých pracovištích ve světě se tomuto tématu věnují celé výzkumné týmy, které 

vycházejíce z různých koncepčních rámců, pokoušejí se z různých aspektů uchopit toto 

zajímavé a důležité téma. Obecně řečeno, studium kvality života v současné době 

znamená hledání a identifikaci faktorů, které přispívají k dobrému a smysluplnému 

životu a k pocitu lidského štěstí. Badatelé se rovněž zajímají o interakce a vztahy mezi 

těmito faktory (Payne, 2005). 

Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života jako jedincovu percepci jeho 

pozice v životě v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, 

očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice široký koncept, multifaktoriálně 

ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, 

sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životm'ho prostředí (Miihlpachr, 

2005). 
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5.2 Měření kvality života 

Podle Křivohlavého (2001) můžeme metody měření QOL rozdělit do tří základních 

skupin: 

a/ metody měření kvality života, kde tuto kvalitu života hodnotí druhá osoba

objektivní, 

b/ metody měření kvality života, kde hodnotitelem Je sama daná osoba

subjektivní, 

c/ metody smíšené, vzniklé kombinací typu 1 a 2. 

a/ objektivní metody měření kvality života 

Apache JL - hodnotící systém akutního a chronicky změněného zdravotního stavu. 

Racionále této metody je odvozeno z předpokladu, že na vážnost onemocnění je možno 

usuzovat podle toho, jak se kvantitativně odchyluje daný stav pacienta od stavu 

normálního. Celkové skóre se pohybuje od O do 71 bodů. Přitom platí: čím yššíje číselný 

údaj, tím větší je pravděpodobnost úmrtí pacienta (Payne, 2005). 

Karnofsky index- tímto indexem vyjadřuje lékař svůj názor na celkový zdravotní 

stav např. onkologického pacienta k danému datu. 

VAS (Visual analogous scate) - viditelné odstupňování celkového stavu kvality 

života pacienta. Jde o vidění kvality života pacienta spíše jako jeho celkového stavu nežli 

souboru jeho zdravotních problémů. Touto stupnicí (škálou) V AS-QL je 1 O cm dlouhá 

vodorovná úsečka s označenými dvěma extrémy. 

Index kvality života- ILF- za skutečný krok vpřed ve snahách o vyjádření kvality 

života pacienta je nutno považovat zavedení slovně formulovaných kritérií. V tomto 

systému byla předem stanovena kritéria - například sebeobslužnost pacienta, sociální 

opora pacienta, zvládání těžkostí spojených s nemocí, bolesti pacienta a celkový 

emocionální stav pacienta a podobně. Tento systém měl své klady v tom, že stanovení 

kritérií kvality života nebylo již jen na hodnotiteli. Bylo dáno souhlasem většího počtu 

lidí - pacientů, lékařů, klinických psychologů, zdravotních sester a podobně (Payne, 

2005). 

Tento způsob hodnocení kvality života druhými lidmi - ať obecně či podle určitých 

kritérií (arbitrárně) - podává určité informace o celkovém stavu pacienta. Vykazuje však 
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vzdor všem dobrým snahám někdy až dosti značné rozdíly v tom, jak kvalitu života 

hodnotil lékař a jak ji hodnotil sám pacient (Payne, 2005). 

b/ subjektivní metody měření kvality života 

Metoda SEIQoL - nejrozšířenější metoda diagnostikování kvality života. Systém 

individuálního hodnocení kvality života SEIQoL. Základem metodologie SEIQoL je 

strukturovaný rozhovor, během kterého se tazatel snaží zjistit aspekty života, které jsou 

pro daného člověka kriticky závažné. Daná osoba je požádána, aby uvedla pět životních 

cílů, které ona sama považuje v dané situaci za nejdůležitější. Termín "životní cíl" je 

jedním z klíčových pojmů metodiky SEIQoL, který vyjadřuje cíl snažení, tj. cílově 

zaměřený podnět k aktivitě ( patří sem např. zdraví, rodina, práce, náboženství, 

finance ... atd.). 

Metoda SEIQoL - DW- tento nástroj byl odvozen od nástroje, který měří subjektivní 

kvality života SEIQoL. 

SEIQoL - DW umožňuje respondentům označit ty oblasti života, které považují za 

nejdůležitější, a dále ohodnotit jejich výkon v daných oblastech a spokojenost s každou 

z nich. 

SEIQoL - DW sestává z pěti barevných disků, které se otáčí kolem centrálního bodu, kdy 

každý z nich představuje určitou oblast života označenou respondentem jako důležitou 

pro jeho celkovou kvalitu života (Miíhlpachr, 2005). 

Dotazník SQUALA - autorem je M. Zannotti, vytvořen v roce 1992. Jedná se o 

sebeposuzovací dotazník, konstruovaný podle jasných metodologických pravidel. 

Dotazník sestává z 23 oblastí, které pokrývají vnější i vnitřní realitu každodenního 

života. Spokojenost je v každé této realitě hodnocena na pětibodové škále (O = velmi 

zklamán až 4 = zcela spokojen) a subjektivní důležitost na stupnici O až 4 (O = 

bezvýznamné až 4 = nezbytné). 

Dotazník SQUALA lze využít v medicínské, sociální, psychologické i pedagogické 

oblasti především za účelem diagnostiky, nebo zkvalitnění péče a služeb (Miíhlpachr, 

2005). 
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cl smíšené metody zjišt'ování kvality života 

Mansa - krátký způsob hodnocení kvality života, kdy MANSA se zaměřuje na 

zjišťování spokojenosti v těchto oblastech: 

a/ zdravotní stav, 

bl sebepojetí, 

cl sociální vztahy, 

dl rodinné vztahy, 

el bezpečnostní situace, 

fl životní prostředí, 

g! právní stav, 

hl finanční situace, 

i/ náboženství, 

jl trávení volného času, 

kl zaměstnání. 

Cílem této metody je vytvoření přesného obrazu kvality života dané osoby v dané 

chvíli, kdy tato představa dále umožňuje optimalizaci péče a pomoci (Miíhlpachr, 2005). 
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6. DESIGN PRÁCE 

V této práci jsme měli možnost výběru základních dvou výzkumů a to 

kvantitativního a kvalitativního. Kvantitativní výzkum je zkoumáním, kdy výzkumník 

stojící před mnohorozměrností objektu zkoumání si uvědomuje nemožnost zachytit ji 

přesně ve všech jejích podobách. Vybírá proto jen některé z nich a ty potom pečlivě 

studuje. Jeho zjištění mohou být přesnější, ale často jim chybí kontext. Naproti tomu 

kvalitativní výzkum je ve své povaze orientovaný holisticky. Člověk, skupina, jejich 

produkty, či nějaká událost jsou zkoumány podle možností v celé své šíři a všech 

možných rozměrech. Navíc je aspirací pochopit všechny tyto rozměry integrovaně -

v jejich vzájemných návaznostech a souvislostech (Ferjenčík, 2000). 

To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si ke své práci vybrala kvalitativní výzkum 

a jako koncept tohoto přístupu deskriptivní případovou studii. 

6.1 Stanovení cílů studie 

1) Prostudovat existující literární prameny a jiné informační zdroje a na jejich 

podkladě pak objasnit pojem canisterapie. 

2) Podle těchto poznatků pak popsat psychologické a fyziologické působení psa na 

lidský organismus, dále pak působení psů jako terapeutů a osobních asistentů. 

3) Provést testy kloubní pohyblivosti, zkrácených svalů, test všedních činností a test 

kvality života. 

4) Zhodnocení získaných dat. 

6.2 Hypotézy 

• předpokládáme, že začlenění canisterapie do léčebné rehabilitace bude mít pozitivní 

vliv na zvýšení rozsahu pohybu a ovlivnění svalového tonu u pacienta po cévní 

mozkové příhodě. 

• očekáváme, že začlenění canisterapie a osobní asistence (psa) do sociální rehabilitace 

pacienta po cévní mozkové ph'hodě bude mít pozitivní vliv na zvýšení soběstačnosti 

v celkovém skóre minimálně o 10% u pacienta po cévní mozkové příhodě. 
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• dále předpokládáme, že začlenění canisterapie bude mít za následek zlepšení 

výsledků v testu kvality života minimálně o 100 bodů v celkovém skóre. 

6.3 Popis intervence 

Testování paní Jarky bylo prováděno v rozmezí pěti let a to pravidelně jednou za tři 

měsíce, pro potřeby mé práce jsem si však vybrala čtyři klíčová období, ve kterých byly 

testy popsány. Prvním z nich je leden 2000, kdy byla paní Jarka půl roku od operace. 

Druhé období je přesně po dvou letech a má zachytit změny, kterých paní Jarka dosáhla 

běhěm této doby. Krátce po tomto testm ání pak dostala vycvičeného asistenčního psa 

Bena. Další období je leden 2003, tedy po prvním společném roce s ním. Zde už je pak 

hodnoceno v testu všedních činností nejprve samostatně činnost paní Jarky a dále pak za 

účasti Bena. Totéž platí i v goniometrii, zde je nejdříve měřen rozsah pohybu před 

polohováním s Benem a následně pak po něm. Posledním obdobím je pak leden 2005, 

tedy dva roky spolupráce s Benem a dosažené výsledky. 

Testování zkrácených svalových skupin a rozsahu pohybu jsme z důvodu zaměření 

polohování při canisterapii testovali jen na horní končetině. 

Testování goniometrií jsme opět hodnotili ve čtyřech uvedených obdobích, přičemž 

bylo hodnoceno ve stejných polohách a obdobných podmínkách, aby tak byla co nejlépe 

zaručena objektivita testu. Testování bylo prováděno vždy pasivně a bylo měřeno ve 

všech zmíněných obdobích. 

Test kvality životy byl vyplněn ve čtyřech klíčových obdobích jako testy předešlé. 

Pravidla měřeni goniometrii: 

a/ střed úhloměru přikládáme na střed vyšetřovaného kloubu, 

bl jedno rameno úhloměru kopíruje pohybující se segment, 

cl druhé rameno úhloměru je rovnoběžné s nepohyblivým segmentem, 

dl úhloměr přikládáme v lehkém dotyku s tělem na zevní stranu kloubu, 

e/ proměřitelná odchylka v měření je 5 stupňů, 

fl hodnoty zaokrouhlujeme podle matematických zákonů (např. 14=15), 

gl měříme odhalenou část těla, 

hl měříme pasivní a aktivní pohyb, 

i/ měření má provádět stejný pracovník (Šulcová, Obrda, 2002). 
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Hodnocení testování zkrácených svalových skupin: 

O -nejde o zkrácení 

1 - malé zkrácení 

2 - v-elké zkrácení 

Hodnocení testu všedních činností: 

N ll 00%/ - značí, že činnost je normální co do způsobu a doby provedení, 

D 175%/ - značí, že činnost je dobrá časově, ale způsob provedení není normální, 

anebo způsob provedení je normální, ale s časovou prodlevou, 

X /50%/ - značí, že činnost, ačkoliv není normální, v daném případě stačí, 

XX 125%1 -značí, že činnost není normální a je proveditelná s velkou námahou, 

O /0%/ - značí, že činnost není proveditelná, 

-10%/ - značí, že není třeba danou činnost zkoušet. 

Hodnocení dotazníku kvality života: 

a/ parciální - pro danou oblast života, je dáno součinem skóre důležitosti, jež může 

nabývat hodnot 4 až O (4 nezbytné, O bezvýznamné) a skóre hodnocení spokojenosti 

s možnými hodnotami 5 až 1 (5 zcela spokojen, 1 velmi zklamán) a nabývá tedy hodnot 

od O do 20. Jestliže respondent hodnotí nějakou oblast života jako bezvýznamnou, 

nezáleží jak hodnotí svou spokojenost s ní -parciální skóre je O. Maximálm'ho skóre- 20 

bodů je dosaženo v případě plné spojenosti v oblasti života jež je považována za 

nezbytnou. 

bl celkové - je dáno součtem všech parciálních skóre. Maximum je 460 bodů. 

6.4 Výzkumné metody 

Ve studii bylo použito pět výzkumných metod, první je testování zkrácených 

svalových skupin, které je součástí svalového funkčního testu. Tento test je 

standardizovaný a jeho počátky sahají do roku 1949, kdy její autor Vladimír Janda, 

teprve 21 letý, vydal úvod do svalového testu. Vyšetření zkrácených svalových skupin 

musí být stejně přesné a musíme zachovávat stejně standardizovaný postup jako při 

vyšetření svalového testu (Janda, 2004). 
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Druhou z použitých metod je goniometrie. Tato metoda slouží k vyšetření pasivních a 

aktivních rozsahů pohybu v jednotlivých kloubech. Toto vyšetření patří mezi vyšetření 

analytická. Jednotné měření rozsahu pohybu, které se v praxi používá uvedli v roce 1955 

prof. MUDr. Hněvkovský a MUDr. Poláková. Metoda, kterou v hodnocení rozsahu 

pohybu používáme je metoda planimetrická - plošná. Hodnotí pohyb v jedné rovině a 

zaznamenává ve stupních. Goniometrické vyšetření provádíme goniometrem -

úhloměrem. Výchozí poloha v kloubu je nulová hodnota. Pouze za patologických 

podmínek je nutné zaznamenat hodnotu výchozího postavení v kloubu. 

Test všedních činností je testem, který byl vyhotoven personálem na rehabilitačním 

oddělení OÚNZ Teplice. Používá se ke zhodnocení stavu pacientů s postižením horních 

končetin. Tento test má podat posudek o pacientově schopnosti na základě běžně 

nutných úkonů. 

Test kvality života - dotazník SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis) jehož 

autorem je Zanotti, byl vytvořen v roce 1992 v Nice ve Francii. Česká verze byla 

přeložena v roce 1997 Laboratoří psychiatrické demografie psychiatrického centra Praha. 

Dotazník umožňuje kromě globálního zhodnocení kvality života (celkové skóre QOL -

CZ) rovněž profilové srovnání důležitosti jednotlivých oblastí života (životní hodnoty) 

s mírou individuální spokojenosti v nich (Dragomirecká, 1997). 

Poslední metodou práce je poznávací rozhovor (interview) jako nástroj pro získávání 

informací, kdy jejich výměna je asymetrická - dotazující v něm mluví relativně málo. 

Z této metody byl zvolen typ nestrukturovaného (hloubkového) interview, kdy 

interviewující nemá předem připravený seznam otázek. Přece jen je však ve své roli 

aktivnější, protože má připravené téma (Ferjenčík, 2000). 

6.5 Charakteristika sledovaného jedince 

Anamnéza: 

Jméno a přijmení: Jarmila M. 

Datum narození: ll. 4. 1953 

Rodinná anamnéza: Otec zemřel v 55 letech na mozkové aneurisma, matka (nar. 1930) 

zdravá, bratr zdráv. 
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f IL4·t~' 
Sociál · -.--- ~'t-=- . I~~<~ řítelem v bezbariérovém bytě, má tři 

.f I r ~U..u~. 
dospě rr .J 7 /-~ 
Osob ·" /i ·~ p/f/_ ~ apendektomie, v roce 1993 autonehoda 

- frakt :_;~U~ ' :t~ ·, :-~J;' /byla bez většicb potiži. V březnu 1999 

během 1 ° 'l..A-/~ 't:.. . /\ré horní končetiny. Postupně docházelo 

k dalšímu :.. /~m vyšetření se nic neprokázalo. Teprve 

na magnetick. rno, že po autonehodě došlo k drobnému 

krvácení, které rně se opouzdřilo a vytvořilo cystu, která 
I 

se postupně zvětšovala až do vellKu:su v,~ .• -,5 cm. V květnu 1999 operace mozku, po 

které následoval otok mozku, ztráta hybnosti a citu levé horní a dolní končetiny. Po 

operaci měla potíže i s vyprazdňováním stolice a moči - inkontinence. Po léčbě 

kortikoidy ustoupil otok mozku a postupně se zlepšila hybnost levé horní končetiny 

s doposud přetrvávající spastickou hemiparézou. 

6.6 Popis rehabilitace, prostoru a podmínek práce 

S paní Jarkou jsem pracovala pět let, jako její osobní fyzioterapeut a také zdravotní 

sestra v domácí péči. Rehabilitace probíhala v jejím vlastním bezbariérovém bytě a to 

vždy dvakrát týdně. Ke cvičení bylo využíváno polohování, Kabatova metoda, 

protahování zkrácených svalů, posilování oslabených svalů a dále pak různé alternativní 

metody jako např. cvičení na gymbalu. Chůze byla trénována po bytě. Paní Jarka je 

schopná chůze na kratší vzdálenost s dopomocí a za zrakové kontroly, nebo za pomoci 

jedné francouzké hole. 

Před každou rehabilitací paní Jarka polohovala svoji horní končetinu na Benovi (viz. 

obrázek č.6,7) zhruba půl hodiny, po kterém vždy docházelo k uvolnění a prohřátí celé 

horní končetiny. Po něm pak následovala vlastní rehabilitace, ve které se protahují 

zkrácené svalové skupiny, posilují oslabené svalové skupiny. Ke cvičení je také 

využívána Kabatova metodu a jednou měsíčně pak cvičení na gymbalu. Dále pak 

s Benem, ale i bez něj byl trénován nácvik různých běžných činností důležitých pro 

sebeobsluhu apod. (viz. tabulka č.3). 
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7. VÝSLEDKY PRÁCE 

7.1 Poznávací nestrukturovaný rozhovor 

Poznávací rozhovor byl veden v lednu 2005 formou nestrukturovaného inteniew. 

Paní Jarka v něm popsala její "nový'' život s asistenčním psem Benem, jeho působení 

v různých oblastech jejího života. Dokresluje tak subjektivní pocit působení canisterapie 

a osobní asistence psa. 

"Můžete mi říci, co pro Vás Ben znamená?" 

"Nikdy nezapomenu na konec ledna 2002, kdy jsme si do Hradce Králové přivezli 

asistenčního labradora Bena. Po 3 letech na invalidním vozíku, po 3 letech nejistoty, 

problémů a hledání toho, jak dál žít, vstoupil tenhle krásný a šikovný psí kluk do mého 

života. Nebylo to ale jen tak. Musel nejdříve projít několikaměsíčním výcvikem u 

obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která cvičí asistenční psy pro vozíčkáře, 

složit náročné, mezinárodně uznávané zkoušky a teprve potom byl konečně připraven na 

své poslání - práci osobního asistenta pro vozíčkáře. 

Moje dlouhé čekání skončilo a něco nového začalo. Ale co to vlastně začalo? Je těžké 

to nějak stručně vyjádřit. Můj život se prostě ze dne na den úplně změnil. A změnil ho 

Ben. Svým krásným psím způsobem mi doslova vtrhl do života a nekompromisně z něj 

vyhnal spoustu těch otravných nepříjemností, se kterými se vozíčkáři setkávají prakticky 

denně. Je toho opravdu hodně, co se v mém životě změnilo." 

"Jak Ben zvládá svoji roli asistenta?" 

"Asistence je jistě základem práce asistenčního psa. Ben mi přinese skoro všechno, co 

potřebuji. Hůl, mobilní telefon nebo léky, přitáhne mechanický vozík, kromě toho mi 

pomáhá při převlékání, hlavně se sundaváním rukávů u bundy, svetru, nebo rukavice, 

podá mi i bačkory nebo boty, otvírá dveře, vyndá i prádlo z pračky, prostě je toho 

spousta. Ale ani to není všechno. Je pořád se mnou, pořád si mě hlídá a když se něco 

stane, zpravidla už sám bez povelu ví, co má dělat. A udělá to. Získala jsem prostě svého 

osobního asistenta, který je připraven pomáhat mi 24 hodin denně. 

Samozřejmě že nebylo všechno hned od začátku úplně dokonalé. Vždyť jsme si na 

sebe museli s Benem zvyknout, naučit se spolu žít a naučit se rozumět jeden druhému. 

Právě k tomu je několikaměsíční období secvičování. O tom jsme věděli předem, ale jak 

krásné a důležité je to období, to jsem opravdu pochopila, až když to přišlo. Ale měla 
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jsem štěstí. Ben se od začátku snažil pracovat, jak nejlépe uměl a pokud byly nějaké 

drobné problémy, vyplývaly jen z toho, že jsme si třeba úplně nerozuměli. Ale nešetřil 

mě, kluk jeden. Hned od začátku "rozbalil" všechno, co se ve výcviku naučil. Pracoval 

prostě jako profesionál. Klidně, perfektně a spolehlivě. 

Změnil toho v mém životě hodně. Dříve jsem se bála, že mi upadne na zem něco, co 

mohu potřebovat. Třeba klíče. Ono je totiž skoro nemožné podat si je ze země, když 

sedíte na invalidním vozíku. Kdysi strašák, dnes zábava. Zábava pro Beníka. Podat klíče 

je pro něj hračka. A nejen klíče, ale třeba i brýle, mobilní telefon, tužku, papíry, mince, 

hůl, peněženku - prostě cokoli, co mi upadne. A všechno podá pěkně nahoru, do klína. 

Pro Bena je to všechno někde mezi hrou a prací. A je nádherné vidět toho psího 

kluka, že mu doslova dělá radost, když může pomáhat." 

"Můžeme Bena označit i za záchranáře? " 

"Do psí duše člověk nevidí, ale mám pocit, že ten psí kluk svým způsobem chápe, co 

dělá a proč. Třeba mému příteli také podává, ale už ne tak pečlivě. Jako by věděl, že on 

si to může podat sám. Ale když něco potřebuji podat já, mám jistotu, že mi to podá 

perfektně do klína. N ebo jiný příklad. N edávno se mi podařilo spadnout z gauče na zem. 

Skončila jsem na podlaze mezi gaučem a těžkým konferenčním stolkem. A doma kromě 

nás- nikdo. Když jsem se vzpamatovala z nejhoršího, uvědomila jsem si, že sama vstát 

nedokážu. Začala jsem si tedy vzpomínat na to, na jaké způsoby řešení takové situace byl 

Ben vycvičen a co z toho přichází v úvahu: postavit se tak, abych se mohla opřít (ale 

kvůli stolu se nedostane vedle mě), podat mi hůl (to půjde těžko, vadí stůl), přitáhnout 

vozík (to také asi nepůjde kvůli stolu) nebo přinést mobilní telefon (poslední šance, to by 

neměl být problém). Bylo mi ale hned jasné, že mi musí pomoci Ben. Ovšem na to jsem 

se musela nejdříve alespoň posadit. Pak uvidíme, co dál. Začala jsem se vzpírat na pravé 

ruce a- najednou stál Ben za mnou. Prostrčil mi hlavu pod pravou rukou a začal mě 

podpírat a nadlehčovat. Během pár vteřin jsem seděla. Teď jsem chtěla začít přemýšlet, 

co dál. Jenže Beník si nedal pokoj. Pořád mi chtěl pomáhat, pořád mě nadlehčoval a 

začal mě posunovat k invalidnímu vozíku. Chytila jsem se ho tedy kolem krku a snažila 

se mu pomáhat. Byla to dřina pro mě i pro Bena, ale zvládli jsme to. Takhle mě opravdu 

dostal až k mechanickému vozíku, kde jsem se mohla bezpečně přitáhnout a vstát. Ne, 

tuhle situaci jsem nevyřešila já, tu vyřešil Ben. Ze čtyř možností, které mě napadly, 

zvolil Ben - tu pátou. A jak se ukázalo, tu nejlepší. Chtěl mě prostě dostat z té 

nepřirozené pozice tam, kde mě zná - na invalidní vozík. Pochopil, poradil si a dostal 
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mě tam ... Také se mi několikrát stalo, že jsem i s vozíkem zapadla v rozmoklém 

trávníku. Dříve jsem musela čekat, až půjde někdo kolem a pomůže mi. A teď? Beník se 

na chvíli změní na tažného psa a vytáhne mě i s vozíkem na pevnější podklad. Ale netahá 

mě "zapřažený" za obojek, to ne. Beník vymyslel lepší a zřejmě i jemu příjemnější 

způsob. Vodítko, které mám pevně přivázané k elektrickému vozíku, vezme Ben na 

druhém konci do zubů, táhne a- couvá. Když to hned nejde, zabere víc a začne k tomu 

většinou ještě něco "brblat". Možná "po psím" nadává, kdo ví? Někdy musí zabrat 

opravdu pořádně, ale jeho radost, když mě nakonec vytáhne, ta se snad ani nedá slovy 

popsat. Tady platí doslova, že mě dokáže vytáhnout z problému." 

"Má pro vás i jinou roli?" 

"Není to ale jen o asistenci nebo o řešení krizových situací. Benje i výborný společník 

a kamarád. Od té doby, co jsme spolu, už nemám pocit, že bych byla sama. Beník je 

pořád se mnou známe se už opravdu dobře a rozumíme si i beze sloY. Stačí gesto nebo 

pohled a mám pocit, že oba víme. Je to něco jen mezi námi. Něco, co se snad ani nedá 

slovy popsat .. . 

No a je to i skvělý "dobíječ baterek". Co tím myslím? Ale znáte to. Někdy je toho 

všeho na člověka až moc. Potřebujete alespoň na chvílí uniknout od všech těch 

každodenních otravných problémů, odpočinout si, srovnat myšlenky - prostě "dobít 

baterky" do dalšího všedm'ho života. Náš nejlepší "dobíječ baterek" je Ben. Ano, náš. 

Nejen můj. Ten psí kluk totiž takhle "dobijí baterky'' i spoustě lidí kolem mě. Únava, 

špatná nálada, starosti- nic z toho nepřežije Beníkův "nájezd". Ben prostě přijde, posadí 

se před vás a chvilku se na vás dívá. Když to nezabere, pro jistotu na sebe ještě upozorní 

tlapkou, kterou vám opatrně položí na nohu. Nebo něco "zabrblá" ve své psí řeči. A pak 

už stačí jeden jediný pohled do jeho krásných očí nebo na jeho růžový čumák: Najednou 

víte, že nejsou jen ty vaše starosti a problémy, že přinejmenším stejně důležité je jít si 

ven pořádně zaběhat nebo zaplavat. Že je důležité nejen zvládat "honičku" běžného 

života, ale také proběhnout se za balónem. Že hledání peška v trávě je také výborná 

zábava nebo že krásným dárkem může být i osobně nalezený a vzorně podaný klacek. 

Beník už mnoha lidem jasně ukázal, že není pes jako pes a že pes bez náhubku, pokud 

je cvičený, klidný a psychicky vyrovnaný, nemusí nutně znamenat nebezpečí pro své 

okolí. Asistenční psi totiž nemohou chodit ven s náhubkem. Nemohli by pracovat. Bylo 

by to asi stejně logické, jako chtít v restauraci obsluhu od číšníka ve svěrací kazajce. Ben 

ale svým chováním dokáže přesvědčit okolí, že náhubek skutečně nepotřebuje. Došlo to 
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dokonce tak daleko, že několik lidí, které jsme potkali a kteří měli z nějakého důvodu 

těžko překonatelný strach ze psů, si dodalo odvahu a zkusili Bena alespoň pohladit. 

Beník je totiž už od pohledu dobrák a "kliďas". Výsledek? Skvělý pro všechny. Ti lidé 

dokázali obrovskou a obdivuhodnou věc. Dokázali překonat S\·ůj strach a pohladili si 

psa. Dokonce psa bez náhubku. A Beník? Ten získal dalšího kamaráda ... " 

" Slyšela jsem, že tito psi dokážou být i dobrými hlídači, je tomu tak u Bena?" 

"Asistenční psi nejsou ani hlídači, ani obranáři. Na takovou práci cvičeni nejsou. Ale i 

klidný a mírný člověk se zpravidla dokáže bránit, pokud mu hrozí opravdu Yelké 

nebezpečí. U Bena je to stejné. Prostě v případě potřeby mě brání jako "šéfa" své 

smečky. Ale někdy docela tu jeho pomoc vítám. Občas se nám třeba stává, že potkáme 

psa, který reaguje podrážděně na invalidní vozík. Sám totiž nic takového nezná, je to pro 

něj zcela cizí, neznámá a podivná věc, možná má obavu i z možného ohrožení. Někdy 

však může takový "zájem" přerůst i do docela nepříjemných situací. Ono opravdu není 

nic pěkného na tom, když metr před vámi stojí pes, zuřivě na vás štěká a svého pána 

neposlouchá. Právě v takových chvílích jsem moc ráda, že mám u sebe Bena. Ten, když 

něco takového zjistí, je hned u mě. Většině psů stačí vidět Bena, jak se k nám řítí a raději 

se stáhnou. A pokud ne, dá mu Beník jasně najevo, že jsem pod jeho ochranou. Neútočí, 

ale snaží se postavit mezi mě a cizího psa. Nejde mu o to, aby se s tím psem popral, ale 

aby mě ochránil. Když cizí pes ustoupí dál, přestane se chovat agresivně a respektuje, že 

jsem "tabu", Ben si ho přestane všímat. 

Vozíčkáři se také mohou stát poměrně snadnou "kořistí" i pro různá podivná 

dvounohá individua. Samotný vozíčkář proti nim nemá prakticky žádnou šanci. 

Asistenční pes působí v tomto případě především preventivně. Každý alespoň trochu 

rozumný člověk by si měl rozmyslet obtěžování nebo dokonce ohrožování vozíčkáře, 

který má vedle sebe psa, třeba i asistenčního. Naštěstí jsem neměla možnost ověřit to 

v praxi, ale jsem přesvědčena, že pokud by došlo na otevřený útok, Beník by mě v tom 

nenechal. Každopádně - s Benem se nebojím vyrazit ven ani sama a večer." 

"Jak na vás Ben působí po zdravotní stránce?" 

"Ještě předloni jsem musela několikrát za rok chodit na injekce, kterými se lékaři 

snažili alespoň na čas omezit bolestivé spasmy v mé levé ruce, aby bylo možné ruku 

procvičit a předejít tak některým těžko řešitelným problémům se zkrácením svalů a 

šlach. Kromě toho, že samotné injekce byly velice bolestivé, byly i poměrně drahé, 
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každá aplikace za několik desítek tisíc korun. Přišli jsme ale na to, že Ben dokáže 

bezbolestně a zadarmo vlastně totéž, co ty injekce. Stačí položit si na něj na deset minut 

ruku, svaly krásně povolí a můžeme cvičit. Nevím, proč to tak funguje, ale funguje to! A 

to je hlavní. Takže od té doby takhle s Benem polohujeme. Vždycky půl hodiny před 

tím, než má přijít rehabilitační sestra, prozvoní mě po telefonu. Hned začneme s Benem 

polohovat a v okamžiku, kdy sestra přichází, je už ruka krásně volná a cvičení může 

začít. A na základě výsledků s polohováním byla, po konzultaci se specialistou -

neurologem, další aplikace těch nepříjemných injekcí odložena "na neurčito" ... 

Kromě toho, že je to naprosto bezbolestný způsob uvolnění spasmů, ušetřil Beník za 

ten rok zdravotní pojišťovně odhadem už více než sto tisíc korun ... " 

"Ben je s vámi vždy a všude? Nejsou s tím problémy?" 

"Ben mě doprovází prakticky všude. Nejen na procházkách, ale i při nákupech 

v obchodech, při jednání na úřadech a dokonce i ve zdravotnických zařízeních. Všude je 

připraven kdykoli pracovat. Není to nějaký rozmar, je to nutnost. Takový osobní asistent 

má smysl jen tehdy, pokud opravdu může asistovat kdykoli a kdekoli. Já sama předem 

nevím, kdy a kde mohu jeho pomoc potřebovat. Bohužel ale naše zákony dosud 

nezajišťují právo přístupu asistenčm'ho psa do všech prostor, kam smí vozíčkář. Situace 

se sice zlepšila v právech přístupu do potravinářských prodejen (tam už asistenční psi 

právo přístupu mají, stejně jako vodicí psi pro nevidomé), ale jinde je to zatím závislé 

především na dobré vůli vedení příslušného zařízení. Ale i tady jsme měli většinou štěstí, 

že jsme jednali s rozumnými lidmi, kteří pochopili význam a roli asistenčního psa. Vždy 

jsme se ale snažili dojednat přístup s Benem do takového zařízení předem. Dohodli jsme 

si třeba schůzku s primářem oddělení, přednostou kliniky, s vedoucí prodejny nebo 

některým vedoucím pracovníkem na úřadě. A šli jsme se s Benem představit. Výsledek 

byl, až na jediný případ, vždy stejný: povolení vstupu i s Benem. Ale nebylo to jen štěstí, 

které tady "zapracovalo". Byla to i Benova klidná a vyrovnaná povaha, jeho poslušnost i 

kamarádský přístup k lidem. My jsme možná někoho přesvědčili i argumenty, možná i 

Benovým průkazem asistenčního psa, ale rozhodující kus práce odvedl sám Ben. Prostě 

ukázal všem, že se v takovém zařízení dokáže chovat lépe než někteří lidé. Postupně si 

tak získal řadu kamarádů i mezi lékaři, sestrami nebo úředníky. Věřte, je to opravdu moc 

fajn, když vám při odchodu z takového zařízení někdo řekne: "Přijďte zas, ale určitě 

přijďte i s Beníkem! Moc rádi ho zase uvidíme!". 
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"Nemusím snad ani dodávat, že za celý ten rok nebyl s Benem v prodejně, na úřadě 

ani ve zdravotnickém zařízení sebemenší problém." 

" Takže přístup veřejnosti je pozitivní?" 

"Není to vždy tak jednoznačné, byly i problémy. Třeba když Bena nechtěli pustit do 

jednoho hypermarketu s tím, že příslušná vyhláška zajišťuje přístup jen vodicím 

slepeckým psům, ale ne psům asistenčním. Dogmatický přístup zvítězil, logika prohrála. 

Naštěstí byla tato vyhláška, která zcela ignorovala existenci asistenčních psů, mezi tím 

zrušena a nahrazena jinou, podle které už i asistenční psi mají plné právo vstupu alespoň 

do prodejny potravin. Jedno malé vítězství asistenčních psů ... 

Další velice nepříjemné situace jsme zažili, když v červnu 2002 jedna naše televize 

odvysílala reportáž o tom, že jakýsi pes napadl dítě. Jako ilustrační záběry totiž použili 

záběry na hrajícího si smetanového labradora! Hned druhý den jsem například na nákupu 

dostala nekompromisně vynadáno od jedné paní, která se rozčilovala, jak je možné, že 

Ben nemá náhubek. Nic nepomohlo vysvětlování, že je to asistenční pes a náhubek mít 

nemůže, že je naprosto klidný, vyrovnaný a zcela neagresivní. Pro tu paní byl prostě Ben 

" ... přesně takový pes, jaký napadl to dítě, ukazovali to v televizi .. " A to jí úplně stačilo." 

"A co říci závěrem?" 

"Teď, po letech společného života, po tom všem, co jsme spolu prožili, snad mohu 

konstatovat, že Ben je pro mě ten nejlepší pes na světě. Někdy mám pocit, že jsme se 

snad museli někdy potkat. Můj život se opravdu hodně změrůl. Na rozdíl od mnoha 

předchozích změn to ale tentokrát bylo k lepšímu. Porovnává se mi to ale dost těžko. 

"Život před Benem" totiž skončil někde v minulosti a nechci se k němu vracet. Nemám 

ani proč. Mám něco daleko lepšího. Mám "život s Benem". Život, který zase stojí za to. 

Život, ve kterém spolu s Benem dokážeme věci, na které jsem ještě před časem nemohla 

snad ani pomyslet. I to je pro mě jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli bojovat za práva 

asistenčních psů. Za právo chodit venku bez náhubku, za práva přístupu do veřejných 

budov, ale také za zrovnoprávnění asistenčních psů s vodícími z hlediska financování 

výcviku a příspěvků na výživu. Ben a ostatní asistenční psi Pomocných tlapek, mě 

přesvědčili nejen o tom, že tato práva potřebují ke své práci, ale že si je i zaslouží. Ano, 

jsem na Benovi závislá. Jsme totiž tým. Jako tým žijeme, jako tým pracujeme, jako tým 

se bavíme a jako tým se staráme jeden o druhého. A pro mě je opravdu čest být v jednom 

týmu s takovým psem, jako je Ben." 

38 



7 .2. Výsledky testování zkrácených svalových skupin 

TABUL.KA C. 1- TESTOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH SVALOVÝCH SKUPIN 

Datum 

Jednotlivé svalové 
'Cl Q 

'Cl 
Q ' ... ... 

~ N .... 
~ 

c. = 
.... ! Cl. 

= o 
o o Cl. ..; c. 

oň 
o 

skupiny o o ..; ~ oň c ... o 
N N o .... :s ... o 

~ N "' ~ 
> Q o 

~ o = :s c c Q N .c o N .c .:.: ... ... .cl c Q N .cl c Q N "CC 'Cl c Q 

~ 
Q ... Q c ... Q ... ... ... ... Q 'Cl ... "CC ..1 ..1 'Cl Cl. ... Cl. "CC Cl. ... c. "CC .. ..1 ... ..1 o ..1 ..1 

M. pectoralis major 
-část sternální dolní 2 2 2 1 1 1 o 

2 2 2 1 1 1 o 
-část stemálnt stfední a horní 

2 2 2 1 1 1 o 
-část k/aviku/. a m.pector. minor 

M. trapezius 
2 2 1 1 1 1 o 

-homi část 

M levator scapulae 
2 2 1 1 1 1 o 

Testováním zkrácených svalových skupin v prvním období jsme zjistili, že šlo o velké 

zkrácení všech testovaných svalů. Během pětiletého období se tento stav na postižené 

straně zlepšil. Nyní jde o mírné zkrácení u všech svalů postižené levé horní končetiny. 

Hodnoty nepostižené pravé strany byly v celém období totožné, proto jsou zaznamenány 

společně v posledním sloupci pro porovnání stavu postižené a nepostižené strany. 

7.2 Výsledky testování rozsahu pohybu goniometrií 

Výsledky testování rozsahu pohybu měřeného goniometrií na postižené straně se 

v pětiletém období značně zlepšily. V tomto případě pak rozdíl před polohování při 

canisterapii a po něm je velmi významný. 
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Tabulka č. 2- TESTOV ÁNÍ ROZSAHU POHYBU GONIOMETRIÍ 

Klouby 

horní 

Leden 

2000 

končetiny Pohyb 

Ramenní 

Kloub 

Loketní 

kloub 

Předloktí 

Zápěstí 

MP 

IP 1 

IP2 

Palec 

-IP 

-HP 

-CHP 

flexe 100° 

extenze 

abdukce 80° 

zev. rotace 

vnitř.rotace 45° 

flexe 

extenze 

supinace 

pronace 

dorz.flexe 

palm.flexe 

rad.dukce 

uln.dukce 10° 

flexe 

extenze 

flexe 

extenze 

flexe 

extenze 

flexe 

extenze 

flexe 

extenze 10° 

abdukce 

Leden 

2002 

Leden 

2003 

pfed 

Leden 

2003 

po 

Leden 

2005 

pfed 

Leden 

2005 

po 

Od roku 

2000 

canisterapii canisterapii canisterapii canisterapii 2005 

LHK PHK 

150° 

100° 110° 

50° 80° 

10° 
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7.3 Výsledky testu všedních činností 

v v , v , 
TABULKA C. 3- TEST VSEDNICH CINNOSTI 

Datum 

.fl .fl = = = M a Q ... .., ·c:; ... "' Q ... "' "g ~ , .... 
Ukony jež vyžadují = = = s = ·;l g = s = ·~ = = = ... = Q ... = M N M "<:I CIOI M e CIOI M "<:I .fl N e CIOI ... 

= = = ~ "' = Q Q = "" "' = Q Q 

činnost rukou .. .. .. 6 
Q ... c. :5 

... ~ 
Q ... c. ..c "<:I "<:I "<:I a "<:I CIOI "<:I e ! .. = ... ... ... .. .. .. 

N = .. .. 
CIOI N ..... ..... ..... ~ "' ..... ..Q ..... ~ "' ..Q 

Q Q 

"' "' Q Q 

l.Ote\ŤÍt a zavřit dveře X X D N D N 
2.0tevřit a zavřít okno X X N N N N 
3.Vysunout a zasunout zásuvku D D N N N N 
4 .Rozsvítit a zhasnout světlo D D D D D D 
5 .Zastrčit zástrčku D D N N N N 
6.Pustit a zastavit vodu N N N N N N 
?.Uchopit telefon a vytočit číslo N N N N N N 
&.Zvednout zvonící telefon XX XX X N D N 
9. Odemknout a zamknout klíčem D D D D D D 
IO.Vytáhnout peněženku z kapsy N N N N N N 
ll.Sesbírat drobné předměty ze země o o o N o N 
12.Sesbírat větší předměty ze země XX XX XX N XX N 
13 .Držet knihu, obracet stránky X X X X X X 
14.Vyjmout dopis z obálky, složit o o o o o o 
15.Učesat se D D D D D D 
16.Umytí rukou, utření o XX XX XX X X 
17.Vyčistit zuby D D D D D D 
18. Ostříhat nehty na HK. o o o o o o 
19.Použít k~esník N N N N N N 
20.Podat a obout si boty XX XX XX N X N 
2l.Obléknout se XX XX X X D D 
22.Svléknout se XX XX XX N D N 
23.Pověsit šaty na ramínko o o XX XX XX XX 

Celkové procento soběstačnosti 49% 50% 59% 76% 63% 78% 

Testování bylo prováděno ve čtyřech již zmiňovaných obdobích. Přičemž v prvních 

dvou termínech byla paní Jarka testována samostatně, v dalších nejdříve samostatně a 

dále pak ve spolupráci se svým asistenčním psem Benem. Pro potřeby mé práce jsem si 

tento test modifikovala a to ve smyslu celkového procenta soběstačnosti, které mi bude 

sloužit pro optimální vyhodnocení daného testu, které bylo vypočítáno průměrem 

z jednotlivých výsledků a zaokrouhleno na celé číslo. 

V prvním období tedy půl roku od operace vyšel tento test na 49%, po dvouleté 

pravidelné rehabilitaci došlo ke zvýšení o pouhé 1%. Přičemž za další rok nyní již 

strávený ve společnosti Bena došlo ke zvýšení o 9%. V tomto stejném období za 

spolupráce Bena pak vyšel pozoruhodný výsledek až na 76%. Lze zcela objektivně říci, 

že s dopomocí Bena se zvedla v tomto testu samostatnost paní Jarky o 17%. 
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7.4 Výsledky testu kvality života 

Hodnocení dul-"'. · - tabulka č.4 2000 2002 2003 2005 
1) BÝt zdrAVÝ 4 4 4 4 
2) Být fyzicky soběstačný 3 3 3 3 
3) Cítit se_mychicky_dobře 4 4 4 4 
4) Příjemné prostředí a bydlení 3 4 4 4 
5) Dobře spát 3 3 3 3 
6) Rodinné vztahy 3 3 3 3 
7) Vztahy s ostatními lidmi 2 2 3 3 
8) Mít a vychovávat děti 3 3 3 3 
9) Postarat se o sebe 4 4 4 4 
1 0) Milovat a být milován 3 3 3 3 
l l) Mít sexuální život 3 2 2 2 
12) Zajímat se o politiku I 1 I 1 
13) Mít víru (např. náboženství) 2 2 2 2 
14) OdpočíYat ve volném čase 1 2 3 3 
I~ Mít koníč~IT ve volném čase 2 2 3 3 
16) Být v bezpečí 3 3 3 3 
17) Práce 2 2 2 2 
18) SpraYedlnost 3 3 3 3 
19) Svoboda 3 3 3 3 
20) Krása a umění 2 2 2 2 
2 UPravda 3 3 3 3 
22) Peníze 2 3 4 4 
23) Dobré jídlo 1 2 2 2 

Hodnoceni s ~ti . tahnlka (<_5 2000 2002 2003 2005 
24) Zdra\i 1 2 2 3 
25) Fyzická soběstačnost 1 2 2 3 
26) Psychická pohoda 1 3 4 4 
27) Prostředí a bydlení 1 3 3 3 
2!il_ Spánek 2 3 3 3 
29) Rodinné vztahy 3 4 4 4 
30) Vztahy s ostatními lidmi 3 4 4 4 
31) Děti 2 2 4 4 
32) Postarat se o sebe sama 1 2 3 3 
33) Láska 3 3 4 4 
34) Sexuální život 2 3 3 3 
35) Učast v politice 5 5 5 5 
36) Vira 2 2 3 3 
3 7) Odpočinek 3 3 3 3 
38) Koníčjcy 1 3 5 5 
3~Pocit bezpečnosti 1 3 4 4 
40) Práce 1 3 4 4 
41) Spravedlnost 1 3 4 4 
42) Svoboda 2 3 3 3 
43) Krása a umění 2 3 3 3 
44) Pravda 1 3 4 4 
45) Peníze 4 3 3 3 
46) Dobré jídlo 3 4 4 4 
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V testu kYality života byly hodnoceny dva základní parametry, tj. hodnocení 

důležitosti a spokojenosti v jednotlivých oblastech života. V testování důležitosti 

(tabulka č.4) během pětiletého období nedošlo k příliš významným změnám. Naproti 

tomu testování spokojenosti v jednotlivých oblastech života zaznamenalo více větších 

změn, které jsou vyznačeny v tabulce č.5 tučně. Největších změn bylo dosaženo v oblasti 

psychické pohody, koníčků, pocitu bezpečnosti, práce, spravedlnosti a pravdy. Stejné 

výsledky se potvrdily i v parciálním skóre (tabulka č.6). 

Celkové skóre se během pětiletého období také zvedlo, ze 106 z roku 2000 na 260 

v roce 2005. 

Parciální skóre balitv života- tabulka č.6 2000 2002 2003 2005 
24) Zdraví 4 8 8 12 
25} Fyzická soběstačnost 3 6 6 9 
26) Psychická pohoda 4 12 16 16 
27) Prostředí a bydlení 3 12 12 12 
28) Spánek 6 9 9 9 
29) Rodinné vztahy 9 12 12 12 
3Q)_ V zta1:Iy s ostatninů lidmi 6 8 12 12 
31) Děti 6 6 12 12 
32) Postarat se o sebe sama 4 8 12 12 
33) Láska 9 9 12 12 
34) Sexuální život 6 6 6 6 
35) Učast VQ_olitice 5 5 5 5 
36) Víra 4 4 6 6 
3 7) Odpočinek 3 6 9 9 
38) Koníčky 2 6 15 15 
39) Pocit bezpečnosti 3 9 12 12 
4Q)_Práce 2 6 8 8 
41) Spravedlnost 3 9 12 12 
42) Svoboda 6 9 9 9 
43) Krása a umění 4 9 9 9 
44) Pravda 3 9 12 12 
4~Peníze 8 9 12 12 
46) Dobré iídlo 3 8 8 8 
Celkové _5_kóre 106 185 234 260 
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8. DISKUZE 

Ve své praktické části práce jsem si stanovila za cíl provést testy zkrácených 

svalových skupin, rozsahu pohybu, test všedních činností a kvality života pro potvrzení 

svých hypotéz. 

První hypotéza byla, že začlenění canisterapie do léčebné rehabilitace u pacienta po 

cévní mozkové příhodě bude mít pozitivní vliv na ovlivnění svalového tonu a zvětšení 

rozsahu pohybu se částečně potvrdila. Levá horní končetina paní Jarky je stále ve 

flekčním postavení, k jejímu uvolnění dochází jen po polohování při canisterapii, kdy lze 

pasivně provést všechny pohyby levé horní končetiny téměř do maximálního rozsahu 

pohybu jako na nepostižené pravé horní končetině. Hodnoty goniometrie byly vždy 

výrazně ovlivněny po polohování s Benem (viz. tabulka č.2). V celkovém výsledku se 

pak naměřené hodnoty neustále měnily v pozitivpím slova smyslu. Při testování 

zkrácených svalových skupin se během pětiletého období všechny tyto hodnoty změnily 

od velkého zkrácení k mírnému. V období ledna 2003 se tyto hodnoty změnily z velkého 

zkrácení u m. pectoralis major před polohováním na mírné zkrácení tohoto svalu po 

polohování. Je však otázkou, zda tyto výsledky nebyly z větší části ovlivněny 

dlouhodobou a soustavnou rehabilitací a větší časovou prodlevou mezi jednotlivými 

testy. Ale z výsledků je jasně patrné, že bylo dosaženo největších změn po canisterapii. 

Tedy mezi roky roky 2002 a 2005, a to po rehabilitacích spojených s polohováním. Na 

rozdíl od roku 2000- 2002, kdy tyto změny nebyly tak výrazné (viz.tabulka č.2). 

Druhá hypotéza byla, že začlenění canisterapie a osobní asistence psa do sociální 

rehabilitace bude mít za následek zlepšení testu soběstačnosti minimálně o 10%. Tato 

hypotéza byla potvrzována testem všedních činností, který byl prováděn čtyřikrát 

přičemž v posledních dvou obdobích byl prováděn nejdříve paní Jarkou samostatně a 

následně pak po spolupráci s Benem. V prvním období, tedy půl roku od operace vyšel 

tento test na 49%, po dvouleté pravidelné rehabilitaci došlo ke zvýšení o pouhé 1%. Za 

další rok, nyní již strávený ve společnosti Bena došlo ke zvýšení o 9%, lze tedy 

spekulovat i o tom, že získání Bena bylo značnou motivací k rehabilitaci a lepším 

výsledkům v testu. V tomto stejném období za spolupráce Bena pak vyšel výsledek na 

76%. Lze zcela objektivně říci, že s dopomocí Bena se zvedla v tomto testu samostatnost 

paní Jarky o 17%. Po dalším dvouletém období pravidelné rehabilitace a secvičování 

paní Jarky a Bena se hodnoty opět zlepšily, ne již tolik výrazně jako v předchozím 

období, ale došlo ke zlepšení spolupráce na 78% a samostatného výkonu na 63%. 
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Třetí hypotéza předpokládala zlepšení kvality života minimálně o 10% v testu kvality 

života Squala. Tato hypotéza se pot\Tdila. Vliv canisterapie na kvalitu života byl 

testován ve čtyřech obdobích jako testy předešlé. Během tohoto období součet 

parciálního skóre každý rok stoupal ze 106 na 185, 234 a v roce 2005 na 260. Největších 

změn tedy bylo dosaženo mezi prvním a druhým obdobím, tedy rokem 2000 a rokem 

2002 kdy už paní Jarka měla svého asistenčního psa, který jak sama uvádí měl největší 

vliv na její změny spokojenosti především v oblasti psychické pohody, pocitu bezpečí, 

koníčků a schopnosti postarat se o sebe sama. V hodnocení důležitosti jsou na prvním 

místě řazeny oblasti života jako je být zdravý, cítit se psychicky dobře a postarat se o 

sebe sama. Na posledním místě pak zájem o politiku, víra, dobré jídlo, krása a umění. 

V tomto hodnocení nedocházelo k výrazným změnám. Celkově tedy můžeme říci, že 

začlenění canisterapie do komplexní rehabilitace mělo pozitivní vliv i na kvalitu života 

paní Jarky. 

Po dlouholeté spolupráci s paní Jarkou musím konstatovat, že začlenění canisterapie, 

v tomto případě Bena do života paní Jarky mělo velký vliv nejen na ní samotnou, ale i na 

celé její okolí a její přístup k životu. Stal se z ní do jisté míry hodně samostatný člověk, 

který miluje zvířata a bojuje za jejich práva. Nyní už nesleduje sebe a své problémy, ale 

stará se o jednoho skvělého psího asistenta, který ji vrátil novou chuť do života. 
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9.ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na vliv canisterapie na kvalitu života a komplexní 

rehabilitaci u pacienta s cévní mozkovou příhodou. Cílů této studie bylo dosaženo. 

Podařilo se definoyat a vymezit pojem canisterapie a osobní asistence psa, dále pak 

jeho psychologické a fyziologické působení na člověka. Byl proveden poznávací 

nestrukturovaný rozhovor. Dále pak testy zkrácených svalových skupin, rozsahu pohybu, 

všedních činností a kvality života pro potvrzení jednotlivých hypotéz. 

1/ Test zkrácených svalových skupin vykázal zlepšení a během sledovaného období pak 

došlo k posunu u všech svalových skupin z velkého zkrácení na malé. Testování rozsahu 

pohybu goniometrií bylo hodnoceno pozitivně, a došlo ke značnému zvýšení rozsahu 

pohybu u většiny testovaných kloubů. 

2/ V testu všedních činností došlo ke zlepšení soběstačnosti o 14% a ve spolupráci 

s Benem o 29%. 

3/ V testování kvality života dotazníkem Squala došlo ke zlepšení celkového skóre o 154 

bodů za sledované období. 

Výsledky všech testů byly vyhodnoceny pozitivně a jednotlivé hypotézy byly 

potvrzeny. Lze tedy říci, že začlenění canisterapie do komplexní rehabilitace u pacienta 

po cévní mozkové příhodě má velký význam a velký vliv i na kvalitu života. 
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psů 

Středisko výcviku vodících psů 

Klikatá2A 

Praha 5 - Jinonice 

www.vodicipsi.cz 

Pomocné tlapky, o.p.s. (výcvik asistenčních, terapeutických a vodících psů) 

V. Kratochvíla 1073 

Starý Plzenec 

www.pomocnetlapky.cz 

Helppes (výcvik psů pro zdravotně postižené, canisterapie) 
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Praha2 
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Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAOP (canisterapie) 
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Psi pro život (canisterapie) 
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Tichoměřice 

www.psiprozivot.cz 

Sdružení PIAFA Vyškov (canisterapie, hippoterapie) 

V Brňanech 35 

Vyškov 

www.piafa.cz 
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Obrázek č. 3 - Ben a Jarka jdou nakupovat 

Obrázek č. 4 - Ben a Jarka v supermarketu 

Obrázek č. 5 - Beník podává klíče 
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Obrázek č. 7 - Polohování při canisterapii 
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Obrázek č. 9 - Rehabilitace 
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