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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá otázkou možného přínosu domácího zvířete – psa pro
kvalitu života svého majitele. V úvodu práce jsou nejdříve představeny jednotlivé
přístupy ke konceptu kvality života, které jsou následně dány do souvislosti
s možnostmi, jakým způsobem může pes k jednotlivým oblastem života svého majitele
přispět. V tomto ohledu jsou zvláště popsány možné přínosy psa pro kvalitu života
různých věkových skupin majitelů psů. Diskutovány jsou významné výzkumy, které
přispěly k porozumění mechanismu účinku psa na svého majitele. Cílem práce bylo
zjistit, jakým způsobem ovlivňuje pes různé stránky života svého majitele a dále jak
vnímají a hodnotí tento přínos sami majitelé psů z hlediska ovlivnění kvality svého
života a subjektivní pohody. Za tímto účelem byl realizován kvalitativní výzkum
prováděný metodou rozhovorů, v jehož rámci bylo možné zjistit, jak se konkrétní
životní situace a individuální preference podílí na vnímaném přínosu psa pro život.
V kvalitativním výzkumu byl podrobněji zkoumán přínos vlastnictví psa pro majitele
zejména ve fyzické, psychické a sociální oblasti kvality života. Také byl zkoumán vliv
psa na subjektivní pohodu svého majitele. V rámci výzkumu byly rovněž blíže
specifikovány jednotlivé okolnosti, které umožňují, aby pes působil jako protektivní
faktor kvality života svého majitele.

Klíčová slova
Kvalita života, vlastnictví psa, zdraví, domácí zvířata, osobní pohoda

Abstract
Diploma thesis deals with the question of the possible benefit of a pet – a dog for the
quality of life of its owner. In the introduction of the thesis, the individual approaches to
the concept of quality of life are first presented, which are subsequently given in
connection with the possibilities of how the dog can contribute to the individual areas of
life of its owner. In this regard, the possible benefits of the dog for the quality of life of
different age groups of dog owners are especially described. Significant researches,
which contributed to understanding the mechanism of action that a dog exerts influence
on its owner are described. The aim of the work was to find out how the dog affects the
different aspects of its owner's life and how the dog owners themselves perceive and
evaluate this contribution in terms of influencing the quality of their life and subjective
well-being. For this purpose, qualitative research was carried out. It was performed by
the method of interviews, in which it was possible to determine how the specific life
situation and individual preferences were involved in the perceived contribution of the
dog to life. In qualitative research, the contribution of dog ownership to owners was
examined in more detail, especially in the physical, psychological and social spheres of
quality of life. The influence of the dog on the subjective well-being of its owner was
also examined. Furthermore, the research specified the individual circumstances that
allow the dog to act as a protective factor in the quality of life of its owner.
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Úvod
Ve své diplomové práci se zabývám tématem možného působení domácího
zvířete ‒ psa na kvalitu života svého majitele, přičemž se soustředím zejména na psy,
kteří neprošli žádným odborným výcvikem. Vliv psů na své majitele byl předmětem
mnoha výzkumů, které dokládaly jednotlivé fyziologické i psychologické účinky, jež
pes může mít. Jednotlivé výzkumy lze rozdělit na základě toho, zda se zabývaly
přímým, či nepřímým vlivem psa na život člověka. Přímý vliv souvisí s bezprostředním
působením psa na člověka. Jedná se například o společné každodenní aktivity, pečování
o psa. Tyto výzkumy prokázaly, že tyto aktivity mohou mít vliv na to, jak se člověk cítí,
jak sám sebe hodnotí, případně také jak hodnotí svůj celkový život. Nepřímý vliv
působí zprostředkovaně tak, že majiteli psa vzniká možnost aktivního pohybu v rámci
procházek. Vycházky jsou také přínosné z toho důvodu, že usnadňují sociální kontakt
s dalšími lidmi, nejčastěji s majiteli psů. Toto usnadnění sociálních kontaktů může být
přínosné zejména pro lidi, kteří se cítí osamělí, nebo například pro starší lidi, kteří
mohou mít větší množství volného a jinak nezaplněného času a uvítají tuto příležitost ve
svém životě.
Kromě toho je v literárně přehledové části popsán i historický kontext jak
konceptu kvality života, tak i vztahu mezi člověkem a psem. Dále byl popsán průběh
a způsob domestikace, která probíhala až do té míry, že lze nyní psy považovat za
bytosti člověku velmi blízké. Uvedeny jsou také jednotlivé okolnosti, které výrazně
přispěly k tomu, že pes může být vnímán člověkem jako jeho společník, výrazně se
podílí na jeho životním stylu, způsobu trávení volného času a celkovém prožívání.
V návaznosti na teoretickou část práce byl realizován kvalitativní výzkum, v jehož
rámci byly uskutečněny rozhovory týkající se názorů a osobních zkušeností majitelů
psů.
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Literárně přehledová část
1. Koncept kvality života
1.1 Historický vývoj pojmu kvalita života
Otázkou kvality života se zabývalo lidstvo v průběhu celé své historie.
V minulosti byly tyto otázky nejčastěji řešeny především filozofy a teology, kteří se na
základě filosofického, etického, spirituálního a antropologického přístupu snažili popsat
hlavní charakteristiky dobrého a moudrého života člověka (Křivohlavý, 2004).
V antice byl formulován směr zvaný hédonismus (hédoné znamená slast
a v tomto smyslu pak i štěstí), který nacházel kvalitu života v prožívání všech jeho
podob lidskými smysly. K dalším výrazným filozofickým směrům, které ovlivnily
současné chápání kvality života, patří utilitarismus. Tento směr zohledňoval nejenom
vlastní uspokojení, ale zejména zohledňoval dopad lidského konání na okolí. Zvažuje
následky, kterým je vystaveno okolí, a dle nich je posuzována užitečnost a vhodnost
daného jednání. Zabýval se také pocity radosti a štěstí, které přinášejí uspokojování
jednotlivých potřeb, jež ale nemají mít negativní dopad na okolí. Zohledňoval tak nejen
prožívání štěstí individuálně jednajícího člověka, ale zabýval se také tím, jak se cítí
druzí lidé a jaký má aktivita daného člověka vliv na osudy dalších lidí (Křivohlavý,
2004).
Oba výše uvedené přístupy a také řada dalších vychází především z empirického
pojetí. Dalším uznávaným pojetím je racionální přístup, s nímž se lze setkat již
u Sokrata, a který dále rozpracoval Immanuel Kant. Tento filozof navíc zdůrazňoval, že
mravní zákon pozvedá jednání člověka nad pouhé přežití a dává jeho existenci svobodu
a hodnotu. Doporučoval jednat s ostatními ohleduplně, tedy stejně, jak bychom chtěli,
aby se ostatní chovali k nám. Tyto a další filozofické směry byly základem i pro pojetí
kvality života, jak je chápáno i dnes (Křivohlavý, 2004).
V novodobé historii se pojem kvality života začal užívat nejdříve
v ekonomickém oboru. Nejprve ho použil v roce 1920 Pigou ve své práci zabývající se
sociálním zabezpečením a ekonomií. Předmětem jeho práce byl výzkum dopadu státní
podpory pro sociálně slabší vrstvy na jejich život a také na státní rozpočet. V 50. letech
se pojem kvality života začal používat také v politických kampaních. Užíváním tohoto
pojmu politici dávali najevo zájem o stav a životní situaci obyvatel. Následně byl tento
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pojem zařazen do vědeckých disciplín, nejdříve do sociologie a později i do dalších věd
(Vaďurová & Mühlpachr, 2005).
V roce 1948 vznikla nová definice pojmu zdraví, která byla vytvořena Světovou
zdravotnickou organizací (WHO – World Health Organization). Ta již nepojímala
zdraví pouze jako nepřítomnost nemoci, ale zahrnuje v sobě také důraz na celkové
fyzické i duševní prospívání člověka. Takto pojatý koncept zdraví byl definován jako
stav psychické, sociální a fyzické pohody (Heřmanová, 2013). V návaznosti na tuto
definici zdraví se následně měnila i perspektiva, z níž je pohlíženo na pacienta,
a postupně byl přikládán větší důraz na jeho prožívání a sociální podporu, jež je velmi
důležitá a ovlivňuje zásadně zdraví pacienta. V medicínském oboru je pojetí kvality
života kongruentní s definicí zdraví Světové zdravotnické organizace. V rámci tohoto
pojetí kvality života došlo k odklonu od objektivních podmínek pro život a pozornost se
přesunula k hodnocení kvality života samotným pacientem. Orientace na tento způsob
pojetí kvality života přináší komplexnější pohled na lidské zdraví. V důsledku toho se
zdravotníci kromě klinických příznaků, laboratorních výsledků a zobrazovacích metod
zajímají také o ostatní aspekty života pacienta. V rámci celkové anamnézy nejsou
zjišťována jen data ohledně průběhu nemocí, ale jsou pečlivě evidovány i informace
například ze sociální a pracovní anamnézy, z oblasti zájmů a zvyků pacienta, jeho
sociální podpory, soběstačnosti a dalších oblastí (Křivohlavý, 2002).
Světová zdravotnická organizace následně definuje kvalitu života jako
subjektivní vnímání vlastní životní situace ve vztahu ke kultuře, k systému hodnot,
životním cílům, očekáváním a běžným zvyklostem. V medicínském oboru je pro kvalitu
života užíván termín HRQL (Health-Related Quality of Life), tedy kvalita života
vztažená ke zdraví. Jeho zjišťováním lékaři od pacientů získávají významné informace
o jejich prožívání léčby a jejich subjektivním pociťování pohody na úrovni fyzické,
psychické a sociální (Heřmanová, 2013).
V České republice je pojem kvalita života a jeho vývoj spojen především
s Psychiatrickým centrem v Praze a s Evou Dragomireckou, s 2. lékařskou fakultou UK
v Praze a s J. Křivohlavým, který se touto problematikou zabývá asi od 80. let
20. století, a s dalšími odborníky (Mareš, 2006).
Vývoj tohoto pojmu však v rámci jednotlivých oborů neustále pokračuje a lze
tak v závislosti na studovaném oboru rozeznávat další různá pojetí kvality života. Mezi
tyto obory patří zejména psychologie, medicína, sociologie, ekonomie a další. Zároveň
dochází při studiu tohoto konceptu také k mezioborové spolupráci. V rámci tohoto
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interdisciplinárního pohledu je možno komplexněji uvažovat o jednotlivých rovinách
konceptu kvality života (Heřmanová, 2013).

1.2 Vymezení pojmu kvalita života
Pojem kvality života zahrnuje větší množství různých významů, neboť se odvíjí
od komplexnosti a složitosti lidského života jako takového (Heřmanová, 2013). V rámci
pojmu kvality života je tak uvažována široká škála různorodých oblastí zkušeností
člověka – od fyzických funkcí až po oblasti spojené s dosahováním životních cílů
a prožíváním životního štěstí. Vzhledem k tomu, že tento pojem zahrnuje mnoho
různých rovin, které jsou u různých lidí rozdílně vyjádřeny, může být různými autory
a výzkumy zaujat rozdílný postoj v měření tohoto konceptu (Gurková, 2011).
Komplexnost, se kterou je tento pojem uvažován, také plyne z dynamické
povahy pojmu, kdy se neustále vyvíjí v návaznosti na aktuální potřeby a podmínky
doby, či v návaznosti na cíle jednotlivých oborů, které se tímto pojmem zabývají
(Heřmanová, 2013). Také v rámci výzkumů zabývajících se tímto tématem není shoda
v jednotném používání tohoto pojmu, což někdy dále znesnadňuje porovnání výsledků
jednotlivých studií.
Kvalita života není měřena a hodnocena pouze u jednotlivců a je k tomu možné
rozlišovat více rovin. Bergsma a Engel (1988) uvažují o třech základních rovinách,
které se liší v pohledu a přístupu k měření a hodnocení kvality života. Rozlišují
takzvanou makrorovinu, v jejímž rámci je hodnocena kvalita života velkých
společenských celků. Tato rovina se tak stává předmětem politických i ekonomických
úvah. Na další úrovni uvažují takzvanou mezorovinu, v jejím rámci je hodnocena
kvalita života menších skupin, například lékařských týmů v prostředí nemocnice
a dalších. Zde se uvažuje především o sociálním klimatu, ve kterém se skupina
pohybuje, uvažované jsou také jednotlivé vztahy v rámci například lékařských týmů. Na
úrovni jednotlivce je kvalita života uvažována z jeho pohledu, který hodnotí celkovou
spokojenost se životem, spokojenost v jednotlivých oblastech, dlouhodobé emoční
prožívání atd.
Křivohlavý (2004) následně dodává, že kvalita života není jen doménou
společenskovědních oborů, ale například v rámci přírodovědných oborů je možné
uvažovat o kvalitě života zvířat a prostředí, kde žijí.
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Jedním z dalších důležitých charakteristik, kterými se různá pojetí navzájem
odlišují, je přikládání důrazu buď na objektivní podmínky života, ve kterém jedinec
žije, či na subjektivní hodnocení života samotným jedincem. Objektivní hodnocení
kvality života je předmětem především ekonomie a politiky a lze je chápat jako životní
úroveň obyvatel. V rámci subjektivního hodnocení života pohlíží jedinec na svůj život
a jednotlivým jeho oblastem přikládá různý stupeň významnosti na základě vlastních
preferencí a žebříčku hodnot. Lze se tak na základě tohoto přístupu více dozvědět
o pohledu jedince na jeho radosti, strádání a na jeho celkovou životní spokojenost.
V současné době je tendence oba přístupy propojit a hodnotit tak, jak jsou objektivní
podmínky prostředí hodnoceny jedincem (Heřmanová, 2012).
Kvalita života je definována Heřmanovou (2012) jako: „reflexe objektivních
environmentálních podmínek (vnějšího prostředí) a sebereflexe (vnitřního prostředí
člověka) v kontextu kulturních, hodnotových, sociálních a prostorových systémů a ve
vztahu k individuálním motivacím, schopnostem, cílům a očekáváním. “
Hartl a Hartlová (2000) pojem kvalita života definují jako: „Vyjádření pocitu
životního štěstí, míry seberealizace a duševní harmonie, míry životní spokojenosti
a nespokojenosti.“
Někteří autoři nezůstali jen u definování samotného pojmu, ale zaměřili se také
na zjištění jeho celkové struktury a jednotlivých dimenzí v rámci teoretického modelu
(„The quality of life model“, n. d.). Takto vznikl například torontský model kvality
života, kdy odborníci z Centra pro podporu zdraví v Torontu nejdříve definovali kvalitu
života jako stupeň, v němž daná osoba využívá významné příležitosti ve svém životě,
a tuto definici využili pro následný výzkum zjišťující strukturu tohoto pojmu („The
quality of life model“, n. d.).
Jedním z hlavních důvodů pro studium kvality života je snaha podporovat
a rozvíjet takové životní prostředí a takové životní podmínky, které by lidem
umožňovaly žít způsobem, který je pro ně nejlepší, ve kterém nacházejí smysl a který si
dovedou a mohou užít (Hnilicová, 2005).
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2. Teoretické vymezení pojmu kvality života
2.1 Teoretické modely kvality života
Teoretické modely kvality života se zabývají jeho strukturou a snaží se tak tento
pojem popsat v jeho komplexnosti. Veenhoven (2000) poznamenal, že pro získání
komplexního pohledu je nutné uvažovat nikoliv o jedné kvalitě života, ale
o jednotlivých kvalitách života. Zdůrazňuje tím, že existuje více přístupů, které
umožňují nalézt hodnotu a kvalitu života a všechny tyto přístupy jsou významné.
Jednotlivé kvality života následně rozdělil na vnitřní a vnější. Jako vnější kvalitu
uvádí prostředí, ve kterém jedinec žije. Zde je pak hodnoceno, zda toto nabízí jedinci
různé šance a příležitosti k tomu, aby mohl uspokojovat své základní i růstové potřeby
a celkově žít spokojeným životem na mnoha jeho úrovních.
Vnější kvalita je dále také uvažována z pohledu okolí jedince, které tuto kvalitu
hodnotí, především pak to, zda jedinec vede pro své okolí užitečný život. Uplatňuje se
zde princip utilitarismu, kdy je hodnocena míra užitečnosti jedince pro své okolí.
Vnitřní kvalitu představuje především svět jedince, jeho pohled na vlastní život
i podmínky prostředí, ve kterém žije. Nehledě na objektivní stav je zde zohledněn
především přístup jedince, který mu umožňuje ocenit jednotlivé okamžiky života,
hodnotit svůj život na základě vlastních měřítek a posuzovat také celkovou spokojenost
s životem. Tuto kvalitu života je také možné postihnout pomocí termínů životní
spokojenost, osobní pohoda, emoční prožívání atd. Kromě toho je u vnitřní kvality
jedince hodnoceno, zda mu jeho zdraví, schopnosti, dovednosti a vzdělání umožňují se
chopit jednotlivých životních příležitostí (Veenhoven, 2000).
Na základě tohoto rozdělení Veenhoven (2000) určil čtyři stupně kvality života,
které v sobě zahrnují kromě vlivu prostředí na kvalitu života, také subjektivní vnímání
života jedincem a možnosti se na svém životě aktivně podílet a využívat všech jeho
příležitostí. Kromě toho upozorňuje, že tyto kvality nemusí být v rámci života jedince
v souladu.
Například tak lze uvažovat člověka, jehož život je hodnocen jako prospěšný
a užitečný pro své okolí, který ale zároveň ze svého úhlu pohledu vnímá vlastní život
stále jako nenaplněný. Veenhoven (2000) dále uvádí, že v případě, že jsou výše uvedené
oblasti kvality života v životě daného jedince v souladu, dochází u něj k pocitu
prožívaní štěstí. Pocity štěstí a spokojenosti se objevují právě v případě, že okolní
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prostředí nabízí jedinci dostatečný počet příležitostí. Tyto příležitosti však musí být
daným jedincem subjektivně považovány za hodnotné a daný jedinec musí mít zároveň
schopnosti, aby tyto příležitosti využil.
Další teoretický model vytvořili odborníci z Centra pro podporu zdraví
v Torontu. O konceptu kvality života uvažují v návaznosti na definici zdraví Světové
zdravotnické organizace a definují ho tak jako stupeň, v němž daná osoba dokáže
využívat příležitosti ve svém životě. Souvislost se zdravím v tomto případě znamená, že
pohoda na úrovni psychické, sociální i fyzické umožňuje jedinci co nejvíce využívat
příležitosti, které mu jeho okolí poskytuje („The quality of life model“, n. d.). Pro tento
model byly určeny tři základní dimenze, které byly získány za pomoci několika
výzkumných metod, mezi něž patřily zejména rozhovory se zdravými i nemocnými
jedinci, skupinové rozhovory a analýza dosavadní literatury, která se konceptem kvality
života zabývala. Cílem bylo vytvořit pokud možno univerzální model, který by
vypovídal o kvalitě života všech jedinců nehledě na jejich zdravotní stav.
Mezi jednotlivé dimenze následně patří:
 Být (Being) ‒ fyzická, mentální a spirituální rovina lidského bytí. Fyzická oblast
zahrnuje zejména somatické zdraví, osobní hygienu, zdravý životní styl a péči
o celkový vzhled. Psychologická oblast zahrnuje mentální zdraví, pocity, emoce
a adaptaci. V rovině spirituální jsou důležité osobní hodnoty.
 Někam patřit (Belonging) – vztah k danému prostředí, ve kterém člověk žije. Tato
oblast je charakterizována z hlediska fyzické, sociální a komunitní náležitosti
k prostředí. Podrobněji se zde upřesňuje například kvalita bydlení, lokalita, ve které
jedinec žije atd. V oblasti sociální jsou popisovány vztahy s rodinou, kamarády,
spolužáky a dalšími blízkými osobami. Poslední komunitní oblast popisuje
spokojenost jedince v oblastech sociální péče, sociálních služeb, vzdělání.
 Usilovat o něco, něčím se stávat (Becoming) ‒ dosahování vlastních cílů a aspirací.
Kromě této oblasti zahrnuje také péči o vlastní zdraví a sociální potřeby. V další
oblasti se zjišťují volnočasové a relaxační aktivity a v poslední oblasti jsou mapovány
otázky osobního rozvoje a růstu („The quality of life model“, n. d.).
Komplexní obraz kvality života daného jedince lze získat vztažením těchto
dimenzí k individuálním preferencím, na jejichž základě přikládá jedinec různou míru
významnosti jednotlivým oblastem života a nachází v nich také různou míru uspokojení
(„The quality of life model“, n. d.).
14

Autoři tohoto modelu také uvažují nad kvalitou života v souvislosti s prostředím,
ve kterém člověk žije. To je velmi důležité například u pacientů, kteří se dlouhodobě
institucionálně určitým způsobem léčí. Tito pacienti mohou svou kvalitu života v rámci
daných podmínek pokládat za dostatečnou, ale například pouze z důvodu nemožnosti
poznat a srovnat také další možnosti léčby, případně nemají možnost způsob své léčby
změnit.
Z tohoto důvodu je model kvality života doplněn také o charakteristiku prostředí
života jedince, které je pokládáno za kvalitní v případě, že umožňuje uspokojit základní
potřeby jedince (potřeba jídla, bezpečí, zázemí atd.), a také prostředí, ve kterém může
jedinec sám o sobě svobodně rozhodovat a realizovat svůj individuální potenciál („The
quality of life model“, n.d.).

2.2 Kvalita života z pohledu zdravotnictví
S prudkým rozvojem medicíny v posledním století dochází k výraznému
prodloužení života pacientů, ale tato kvantita není vždy doprovázena uspokojující
kvalitou života. Důležitým úkolem zdravotníků je v citlivé spolupráci s pacientem
vybrat nejlepší řešení zdravotního problému, tak aby nedocházelo k pouhému
prodlužování života, ale aby se také pacient mohl pokud možno co nejvíce podílet na
svém životě, na svém prožívání, na rozhodování o sobě a na využívání příležitostí, jež
přicházejí z okolí.
Nové možnosti a postupy léčby se často podílejí na záchraně životů pacientů,
zároveň s nimi se však zvyšuje počet chronických pacientů a následně množství
problémů, které nemusejí život ohrožovat, ale mohou výrazně ovlivňovat jeho kvalitu.
Kromě zdravotního stavu se do kvality života těchto pacientů promítají i otázky
psychologické (patří sem zejména prožívání nemoci a zdraví, možnosti zvýšení životní
spokojenosti v průběhu léčby), otázky sociálně psychologické a otázky sociální péče
o tyto lidi. Pro zdravotnický personál jsou tyto otázky důležité, neboť mu umožňují
zaznamenávat změny ve zdravotním stavu při jeho zlepšení, či zhoršení v širším úhlu,
než pouze na základě údajů o změnách fyzického stavu (Křivohlavý, 2002).
Konkrétně to znamená, že vedle klinických ukazatelů úspěchu, či neúspěchu
nasazené terapie (hladina hemoglobinu, krevní markery, TK, tělesná teplota, vymezení
příznaků choroby atd.) se sledují subjektivní i objektivní údaje o fyzickém
a psychickém stavu pacienta, jakými jsou schopnost sebeobsluhy, zvládání chůze do
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schodů, intenzita únavy, převažující typ emocí či prožívaná míra úzkosti (Řehulková,
2008).
Pojem kvalita života aplikovaný ve zdravotnictví má své specifické označení
HRQL (Health-related quality of life) ‒ kvalita života vztažená ke zdraví. Tento pojem
je možné blíže specifikovat jako „subjektivní pocit životní pohody, který je asociován
s nemocí, úrazem či léčbou“. Jeho pojetí odpovídá všeobecně známé a obecně přijímané
definici zdraví Světové zdravotnické organizace (Vaďurová & Mühlpachr, 2005).
V kvalitě života vztažené ke zdraví rozeznává WHO šest domén, které jsou
obsaženy také v dotaznících WHOQOL-100 a WHOQOL-BREF. WHO chápe zdraví
jako jeden z předpokladů kvality života člověka, který je v interakci s jeho životním
prostředím (Vaďurová & Mühlpachr, 2005).
Mezi hlavní domény charakterizované Světovou zdravotnickou organizací patří
oblast psychického a fyzického zdraví, oblast sociálních vztahů, otázky životního
prostředí, stupeň nezávislosti na svém okolí a v neposlední řadě se jedná o otázky
spirituální a otázky osobního přesvědčení. V otázkách hodnotících fyzické zdraví
se zaměřujeme na celkový zdravotní stav, životní energii, přítomnost únavy a potíže
se spánkem (WHOQOL, 2014).
Mezi důležité faktory hodnotící psychické zdraví patří například sebeúcta
pacienta, schopnost myšlení, učení, paměti a soustředění. Dále jsou důležité negativní
a pozitivní pocity pacienta, spokojenost se svým vzhledem a další (WHOQOL, 2014).
Velice důležitý je z hlediska pacienta jeho stupeň nezávislosti na okolí, zejména
to, jak pacient zvládá běžné činnosti každodenního života, zda je uspokojivě mobilní
a jak je závislý na léčbě, jak dokáže řídit své pracovní a společenské vztahy. V oblasti
sociální se dotazník zabývá zejména mezilidskými vztahy a sociální podporou.
V oblasti životního prostředí se mapuje dostatečnost finančních zdrojů, ale i dostupnost
a kvalita zdravotní a sociální péče, finanční dostupnost trávení volného času dle
vlastního přání, možnost zajištění bydlení v příjemném prostředí atd. V poslední oblasti
je zjišťováno, zda je pro pacienta důležitá spiritualita a zda se k ní může svobodně
přihlásit (WHOQOL, 2014).
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2.3 Psychologické pojetí kvality života
Psychologové o konceptu kvality života uvažují především v souvislosti se
subjektivním vnímáním a prožíváním vlastního života jedincem. Zajímá se o to, jak je
hodnocení vlastního života ovlivněno různými životními událostmi, prožíváním
pozitivních i negativních emocí a individuálním žebříčkem hodnot jedince. Také se
zabývá individuálními rozdíly, které mohou přispět k odlišnému prožívání, hodnocení
životní spokojenosti a pocitu osobní pohody u různých jedinců (Heřmanová, 2013).
Kvalita života jedince je také uvažována v návaznosti na Maslowovu teorii
potřeb, kdy je hodnoceno, zda má jedinec ve svém okolí dostatek příležitostí a možností
k uspokojení základních i růstových potřeb (Heřmanová, 2013). Předmětem zájmu
psychologie se v tomto ohledu stávají pojmy sebeaktualizace a sebehodnocení, ale také
jsou zohledňovány negativní indikátory, mezi něž patří prožití životních traumat a krizí,
poruchy nálad atd. (Vaďurová & Mühlpachr, 2005).
Mezi další koncepty, kterými se psychologie v souvislosti s kvalitou života
zabývá, patří zejména osobní pohoda, životní spokojenost, prožívání štěstí a flow. Na
koncepci těchto pojmů se ve významné míře podílejí principy filozofických směrů
hédonismu a eudaimonismu, které tak ovlivňují i jejich dnešní chápání (Kebza
& Šolcová, 2005).
V rámci hédonistického směru je život hodnocen jako kvalitní, pokud poskytuje
dostatečné možnosti vést příjemný život a dále nabízí dostatečný počet příjemných
zážitků, radosti, potěšení, ale i nástrojů k jeho dosažení. Eudaimonický styl života se
projevuje ve snaze vést dobrý a hodnotný život. Souvisí více s vlastní seberealizací
a také s určováním a dosahováním dlouhodobých cílů, v jejichž rámci lze získat pocit
vnitřního naplnění (Kebza & Šolcová, 2005).
2.3.1 Osobní pohoda
Pojem osobní pohoda je používán jako český ekvivalent termínu wellbeing
(Kebza & Šolcová, 2004). Tento termín, který se vyskytuje například také v definici
zdraví Světové zdravotnické organizace, sestává ze slov „well“ ‒ dobře a „being“, které
je odvozeno od slovesa „to be“ ‒ „býti“, doslovně je tak možné tento termín přeložit
jako stav, kdy je člověku dobře (Křivohlavý, 2010).
V rámci výzkumných šetření bývá obvykle osobní pohoda operacionalizována
jako prožitek, který trvá řádově spíše týdny než dny či okamžiky, který však v sobě
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zahrnuje také některé proměnlivější charakteristiky související jednak s aktuálním
psychickým stavem, jednak s reakcemi na životní události a jednak s určitou
proměnlivostí a dynamikou nálad (Kebza & Šolcová, 2004).
Z psychologického hlediska lze osobní pohodu zařadit na pomezí mezi afekty,
nálady a osobnostní rysy. Současně jsou v rámci osobní pohody průběžně hodnoceny
vztahy a zahrnuje tak i komponentu postojovou (Kebza & Šolcová, 2004).
Koncept osobní pohody lze dále rozdělit na subjektivní pohodu (subjective well
being) a psychologickou pohodu (psychological well being). Subjektivní pohoda
vychází z hédonistického směru a je hodnocena na základě vysoké úrovně prožívání
pozitivních emocí, nízké úrovně prožívaných negativních emocí a celkové životní
spokojenosti (Diener, 1984).
Psychologická pohoda vychází více z eudaimonického směru a v jejím pojetí
jsou významné především pojmy seberealizace a sebeaktualizace (Ryff & Keyes, 1995).
V rámci pozitivní psychologie byly Snyderem a Lopezem (2005, in Křivohlavý,
2010) také popsány dvě základní dimenze osobní pohody, které mohou výrazně
přispívat k vnímané kvalitě života. Jedná se o psychologickou a sociální dimenzi,
v jejich rámci byla popsána jednotlivá témata spadající do těchto dimenzí.
V dimenzi psychologické pohody byla za podstatná určena tato témata:
sebepřijetí, pozitivní postoj k sobě samému, pocit smysluplnosti vlastního života,
možnost o svém životě samostatně rozhodovat, otevřenost novým zkušenostem, pocit
kontroly nad svým životem.
V dimenzi sociální pohody se jednalo o tato témata: kladný vztah k druhým
lidem, přesvědčení o své hodnotě pro druhé lidi, přesvědčení, že společnost jako taková
má v sobě něco dobrého, zájem o druhé a sdílení s nimi toho, co je jim společné (Lopez
& Snyder, 2005, in Křivohlavý, 2010).
Psychologická pohoda
Otázkou struktury psychologické pohody a určením jejích jednotlivých
komponent se zabývali Ryff a Keyes (1995). V návaznosti na principy eudaimonismu
spatřuje hlavní charakteristiku psychologické pohody v možnosti seberealizace,
dosahování osobních cílů a v celkovém prožívání smysluplnosti života.
Ryff a Keyes (1995) dodávají, že realizace vlastních cílů či vlastní celková
seberealizace v životě vyžaduje ze strany jedince vynaložení někdy značného úsilí
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a také disciplíny, což může být v protikladu ke krátkodobě prožívanému pocitu pohody,
v dlouhodobém měřítku však výrazně přispívají k pocitu vnitřního naplnění. Struktura
osobní pohody má šest základních dimenzí (Ryff & Keyes, 1995):
 Sebepřijetí (self-acceptance) ‒ pozitivní postoj k sobě a přijetí různých aspektů sebe
sama patří k hlavním rysům mentálního zdraví a charakteristikám sebeaktualizace.
 Pozitivní vztahy s druhými (positive relations with oders) ‒ vřelé uspokojující
vztahy, vytváření pevných přátelských vztahů, uznání druhých lidí a úcta k nim.
 Autonomie (autonomy) – svobodné a nezávislé rozhodování bez závislosti
na druhých lidech, vlastní sebeurčení.
 Zvládání životního prostředí – možnost vybrat si nebo vytvořit takové životní
prostředí, které je v souladu s individuálními očekáváními a nároky jedince.
 Smysl života (purpose in life) – pocit smysluplnosti prožívaného života, směřování
za určitým cílem a dosahování cílů.
 Osobní rozvoj (personal growth) – dimenze osobní pohody, která je pravděpodobně
nejblíže k Aristotelovu pojetí blaženosti (eudaimonia) ‒ otevřenost k novým
zkušenostem, pocit trvalého vývoje, potřeba sebeaktualizace.
Subjektivní pohoda
Termín subjektivní pohoda (subjective well being) byl nejdříve použitý
Dienerem v roce 1984, který na základě svého teoretického modelu popsal a určil její
jednotlivé komponenty (Diener, 1984). Mezi ně patří komponenty emocionální
(pozitivní a negativní emoce) a kognitivní (životní spokojenost).
Pojetí toho konceptu souvisí s principy hédonismu, v rámci kterého patří časté
pozitivní emoce, radost ze života a životní spokojenost k podstatným charakteristikám
kvalitního života (Diener, 1984).
Hiršová (2005) dále uvádí, že pro pocit subjektivní pohody je přínosné, pokud
člověk zažívá v dlouhodobém období jistou stabilitu emocí a nálad a pokud jsou
v celkovém měřítku četné pozitivní emoční zážitky, například i mírnější intenzity.
V prožívání životní spokojenosti zdůrazňuje především vliv kvality sociálních vztahů
a uspokojení základních fyziologických potřeb.
Koncept subjektivní pohody je zároveň nutné vymezit vzhledem k pojmu
mentální zdraví, které je charakterizováno především na základě přítomnosti, či absence
psychické nemoci. Například lidé, kteří mají psychické onemocnění, ale prožívají
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v rámci svého života často i pozitivní emoce a celkovou spokojenost, mají nehledě na
toto onemocnění vysokou míru prožívané subjektivní pohody (Proctor, 2014)
V rámci jednotlivých výzkumných šetření, která se tímto tématem zabývala,
se předpokládá, že dlouhodobé prožívání subjektivní pohody může být ovlivněno jak
dědičnými dispozicemi, tak také prožíváním konkrétních událostí v životě.
V rámci teorií top down se předpokládá, že lidé mají genetické predispozice buď
k pozitivnímu, či naopak k negativnímu vnímání a hodnocení vlastního života, a také
vrozené tendence k prožívání spíše pozitivních, či negativních emocí. Subjektivní
kvalita života je dle této teorie ovlivněna především stabilními osobnostními rysy
(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).
Druhá možná perspektiva byla studována v rámci bottom up teorií, které
vycházejí z předpokladu, že k prožívání štěstí a následně subjektivní pohody dochází na
základě jednotlivých událostí, které jsou zdrojem pozitivních emočních zážitků. Tyto
teorie se tak zabývají především vnějšími vlivy okolí, které mohou ovlivnit subjektivní
pohodu a mezi které patří například demografické faktory, zdraví a rodinný stav.
U těchto teorií se přepokládá, že lidé mají své potřeby a prožívání subjektivní pohody
přichází s jejich naplněním (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).

2.4 Životní smysl a kvalita života
Český psycholog Karel Balcar (2005) rozlišuje ve svém pojetí kvality života tři
základní dimenze. Jako první rozlišuje tělesnou či fyzickou dimenzi, kterou lze chápat
jako tradičně pojímané zdraví ve smyslu fyzické harmonie a zdatnosti tělesných funkcí.
Dále rozlišuje dimenzi duševní charakterizovanou prožíváním slasti a uplatňované
moci, které mohou vyústit v prožívání štěstí. Jako třetí rozlišuje dimenzi duchovní či
existenciální, která je chápána jako prožívání smysluplnosti vlastního života.
Pocit smysluplnosti lze získat vlastní činností směřující k uskutečnění vlastního
potenciálu, zacíleností k určitým hodnotám, které člověk preferuje, a motivovaností.
Balcar (2005) dále uvádí, že nezbytnou podmínkou prožívání životního smyslu je mít
něco, pro co „stojí za to žít“. To něco nebo někdo musí člověka přesahovat a nemůže
spočívat jenom v něm samém, nýbrž zároveň ve světě, v němž žije.
Balcar (2005) rozlišuje dvě roviny, na základě kterých lze ke smyslu života
přistupovat. Jeden přístup, kterým se zabývají například světová náboženství, je tázání
se po smyslu života jako takového. Další možností je chápání smyslu života ve vztahu
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ke konkrétnímu člověku, který si sám odpovídá na otázku, co jeho život činí hodným
žití. V rámci svých schopností a hodnot stanovuje vlastní životní priority a způsob,
jakým jich chce dosáhnout. Praktické naplňování životního smyslu v situacích a částech
každodenního dne se děje ve dvou krocích:
a) Rozpoznáním hodnoty, kterou člověk může za daných okolností uskutečnit buď
tvůrčím činem, nebo zaujetím prospěšného postoje ke skutečnostem svého
života.
b) Vykonáním právě toho, co vyžaduje proměnu takto rozpoznané hodnoty z pouhé
příležitost na opravdovou skutečnost.
O těchto krocích Balcar soudí, že jsou velmi individuální, neboť i za stejných
objektivních podmínek mají dva různí lidé s rozdílnými schopnostmi a preferencemi
hodnot rozdílné soubory příležitostí. Kromě toho má každý svobodné právo si zvolit
i jiné cíle, než řídit se hodnotovým systémem dané situace.
Křivohlavý (2002) dále uvádí souvislost mezi prožíváním smysluplnosti
a dlouhodobým cílesměrným jednáním. Dlouhodobé cíle ve srovnání s krátkodobými
cíli přesahují běžnou každodenní aktivitu a jsou určeny na základě hodnot, které daný
jedinec zastává. Významně se tak podílí na celkovém životním směřování a prožívání
smysluplnosti života.
Kromě toho Křivohlavý (2002) uvádí, že prožívání smyslu je to, co činí lidský
život charakteristickým a rozpoznatelným. Například v rámci celého života se člověk
mění jak biologicky, tak i názorově, ale určité životní směřování zůstává i přes tyto
změny stabilní. Smysluplnost tak činí život jedince jedinečným, charakteristickým
a stává se tak součástí identity člověka.
2.4.1 Teorie kognitivní adaptace
Teorie kognitivní adaptace popisuje myšlení lidí, kteří jsou v obtížné životní
situaci, například po zjištění závažné diagnózy nebo v případě, kdy se stali oběťmi
živelné pohromy. Bylo zjištěno, že tito lidé se často zabývají otázkou smysluplnosti této
krize, snaží se najít a pojmenovat příčiny, proč se jim událost stala. Často hlouběji
uvažují v kontextu celého svého života a revidují svoji stupnici důležitých životních
hodnot. Při těchto úvahách může dojít také k získání vyšší osobní zralosti. Následné
úvahy většinou směřují k otázce aktivity a osobního řízení vlastního života směrem
k „uzdravení“ nebo zlepšení situace (Křivohlavý, 2002).
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Dle teorie kognitivní adaptace dochází v období krize většinou ke snížení
sebehodnocení daného člověka, a proto je třeba ho posílit. Byly zde pojmenovány
hlavní formy sociálního vyrovnávání se s životní krizí při takzvané teorii kognitivní
disonance. V prvním případě se osoby v krizové situaci porovnávají s jinými více
poškozenými lidmi a z tohoto srovnání vycházejí lépe. V druhém případě dochází
k porovnávání například u nemocných lidí se zdravými jedinci a zde je zdůrazněna
mimořádná hodnota přínosu dané situace pro člověka. Závěrem často bývá akceptace
změněného zdravotního stavu zejména u lidí s chronickým onemocněním či u starších
lidí (Taylor, 1983, in Křivohlavý, 2002).
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3. Metody měření kvality života
3.1 Objektivní metody měření kvality života
V rámci časového vývoje jednotlivých přístupů k měření kvality života lze
zaznamenat v průběhu 20. století přístupy, které měly snahu objektivizovat hodnocení
kvality života měřením fyziologických hodnot. Jednalo se především o měření
fyziologických hodnot starších a chronicky nemocných pacientů. Za předchůdce tohoto
způsobu měření kvality života lze považovat HS – health state ‒ Rejstříky zdravotního
stavu pacienta. Následně byly vyvíjeny další metody, u kterých byla kvalita života
hodnocena na základě fyziologických kritérií (Křivohlavý, 2002). Mezi tyto metody
patří zejména:
APACHE II
Acute Physiologicala and Chronic Health Evalutation System. V rámci této
metody se přepokládá, že je možné na závažnost onemocnění usuzovat na základě toho,
jak se kvantitativně odchyluje daný stav pacienta od stavu normálního. Tímto způsobem
se měří odchylky od všech základních fyziologických funkcí a výsledek se vyjadřuje
číselně. Metoda je užívána především v oblasti Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska a zvláště pak na jednotkách intenzivní péče. Zde se zjišťuje závažnost
onemocnění pacienta ihned při jeho příjmu a do 24 hodin po jeho přijetí na oddělení JIP
(Křivohlavý, 2002).
Karnofského index
Představuje další možnost, jak hodnotit kvalitu života pacientů. Indexem lékař
posuzuje celkový zdravotní stav v rozmezí 0 % až 100 %. Hodnocení 100 %
představuje optimální zdravotní stav pacienta (Křivohlavý, 2002).
Symbolické vyjádření kvality pacientova života
V rámci této metody není hodnocen pouze samotný zdravotní stav, ale
zohledňuje i další hlediska kvality života, mezi které patří samoobslužnost pacienta
a sociální komunikace. Tato hlediska byla stanovena na základě předpokladu, že
pacienti, kteří mohou pečovat o sebe a komunikovat s personálem, jsou na tom
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z hlediska kvality života lépe než ti, kteří musejí žádat druhé o pomoc v těchto
činnostech.
K vyjádření kvality života hodnotitelem se využíval systém křížů. Čím více
křížů, tím byla kvalita života pacienta nižší (Křivohlavý, 2002).
Slovní vyjádření kvality života
Představuje velký posun v možnosti vyjádření kvality pacientova života. 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 atd. Záznam o stavu pacienta bylo možné odstupňovat
v jednotlivých dimenzích a kvalitu života bylo možné hodnotit v předem stanovených
časových úsecích (Křivohlavý, 2002).

3.2 Subjektivní metody měření kvality života
Popsané přístupy k hodnocení kvality života druhou osobou mají výhodu
v možnosti měřit kvalitu života objektivně a výsledky zdravotního stavu jednotlivých
pacientů je tak možné mezi sebou porovnávat. To má však také své nedostatky, kdy
objektivní posouzení stavu pacienta nemusí být v souladu s tím, jak hodnotí kvalitu
života sám pacient. V rámci přístupu, kdy hodnotí kvalitu života sám pacient nebo
i zdravý člověk, je možné zohlednit důležitost, kterou jednotlivým oblastem svého
života daný člověk přikládá. V psychologickém pojetí je následně kladen důraz na
hodnocení kvality života pacienta či zdravého jedince s ohledem na jeho celkovou
životní spokojenost a spokojenost v dílčích oblastech jeho života (Křivohlavý, 2002).
Mezi nejpoužívanější metody tohoto způsobu měření kvality života patří:
WHOQOL
Světová zdravotnická organizace připravila dva dotazníky, které mapují hlavní
oblasti kvality života. Jedná se o plnou verzi dotazníku s názvem WHOQOL-100, který
obsahuje 100 otázek týkajících se kvality života. Lze je rozdělit do šesti hlavních
domén, které mapují psychické a fyzické zdraví, sociální vztahy, kvalitu prostředí,
stupeň nezávislosti klienta a spiritualitu a celkovou kvalitu života. Také byla vytvořena
kratší verze tohoto testu, která zahrnuje 26 otázek, které mapují základní informace
ohledně kvality života. Tyto otázky je možné rozdělit do čtyř domén. Jedná se
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o domény mapující fyzické a duševní zdraví klienta, sociální vztahy a životní prostředí.
Oba dotazníky slouží k sebeposouzení kvality života jedince. Zároveň můžou sloužit
pro porovnání různých skupin obyvatelstva s různými sociodemografickými
charakteristikami. Vytvoření české verze a validizaci obou dotazníků provedla
Dragomirecká (Dragomirecká & Bartoňová, 2006).
SWLS (The Satisfaction with Life Scale)
Jinou metodou subjektivního měření kvality života je SWLS – Stupnice
spokojenosti se životem, jež byla vytvořena Dienerem a jeho spolupracovníky (1999).
V jejím rámci hodnotí participant spokojenost s celkovým životem a sám také
rozhoduje o tom, které oblasti svého života považuje za natolik významné, aby
ovlivňovaly jeho hodnocení celkové životní spokojenosti. V rámci tohoto dotazníku
jsou participanti požádáni o zodpovězení pěti otázek, které se zabývají celkovým
hodnocením života. Odpovědi se pohybují v rámci sedmibodové škály, na které
participanti určují míru souhlasu s jednotlivými tvrzeními. V tomto přístupu je tak
značně rozšířené množství oblastí, kdy mohou participanti určit jakoukoliv oblast jejich
života, která se jim jeví jako významná, tu následně zohlednit v míře souhlasu
s jednotlivými tvrzeními (Křivohlavý, 2002).
SEIQoL (Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life)
Metoda SEIQoL – zjišťuje kvalitu života, která nechává participantovi možnost
o důležitosti jednotlivých oblastí jeho života samostatně rozhodnout. Jednotlivé aspekty
života, které daná osoba pokládá ve svém životě za významné, se zjišťují v rámci
rozhovoru s danou osobou. Následným zhodnocením názorů a přesvědčení dané osoby
se zjišťuje důležitost jednotlivých aspektů života. Tato metoda je také využívána ve
zdravotnictví, kde může pomoci zjistit specifika prožívání života pacienta a také to, jaké
oblasti považuje za významné například v době hospitalizace. Může tak dojít ke snížení
rozdílu mezi očekáváním zdravotnického personálu a pacienta (Křivohlavý, 2002).

3.3 Smíšené metody měření kvality života
Poslední kategorii tvoří smíšené metody měření kvality života, které pojímají
tento koncept šířeji než jako pouhé doplnění zdravotního stavu, s jejich pomocí se
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zjišťuje míra spokojenosti v mnoha oblastech lidského života a celková spokojenost
(Křivohlavý, 2002).
Mezi takové metody patří:
MANSA (Mancheseter SHOr ASSEment of quality of life)
Cílem této metody bylo vystihnout celkový obraz kvality života daného člověka
a postihnout spokojenost v jednotlivých jeho oblastech, což přispívá k možnosti
efektivně pomoci danému člověku a přizpůsobit péči jeho potřebám. Spokojenost
v jednotlivých oblastech je měřena metodou LSS ‒ Life Satisfaction Scale – Škála
stupnice spokojenosti. Jedná se o sedmistupňovou škálu, pomocí které může participant
rozlišit míru své spokojenosti v jednotlivých oblastech vlastního života (Křivohlavý,
2002).
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4. Vývoj vztahu mezi člověkem a psem
4.1 Domestikace psa
Historie vývojově nejbližších příbuzných psa se datuje do období paleocénu, kde
se od prapůvodních šelem oddělily dvě hlavní větve. Jedna z nich dala základ pro vývoj
podřádu Feliformia (kočkotvární) a druhá Caniformia (psotvární). Z podřádu
Caniformia postupně vznikla čeleď Caninae, z níž později vznikly všechny dnešní
druhy lišek, šakalů a vlků (Miklósi, 2019).
Důvodem, proč se této čeledi podařilo přežít, byl pravděpodobně její způsob
života v menších skupinách, smečkách, zaměřenost na péči o potomstvo a větší
přizpůsobivost ohledně výběru potravy na rozdíl od jiných masožravců, kteří se živili
výhradně masem. Mohl tak dále probíhat evoluční proces, který dal zrod rodům Canis,
podobný vlkům, Vulpes a Urovyon, podobný liškám. Tito, v té době evolučně nejmladší
zástupci psovitých, poté opustili rodiště Severní Ameriky a začali v době zhruba před
8 miliony let migrovat do Euroasie a Afriky (Miklósi, 2019).
První lidská populace Homo sapiens se usídlila v Evropě a Asii zhruba před
40 000‒60 000 lety a tehdy se setkala také se zástupci vlků. Ačkoliv existují
archeologické důkazy o tom, že v té době docházelo ke konfliktům mezi lidmi a vlky,
bylo jich minimálně. Vztah lidí k vlkům se změnil v době, kdy lidé začali preferovat
chov dobytka a zemědělství jako hlavní zdroj obživy a vlci se tak stali pro lidi
obávanými predátory, kteří lovili zvířata zajišťující lidem obživu. Zvýšilo se tak
množství konfliktů mezi vlky a lidmi, což společně s úbytkem lesů jako přirozeného
prostředí vlků vedlo k velkému poklesu jejich počtu (Miklósi, 2019).
Při procesu domestikace se následně část dávné populace díky sérii genetických
změn ve své výbavě adaptovala na člověka a antropogenní prostředí. Desítky tisíc let
byl výběrem veden jeho chov s ohledem na různost chování, schopnosti smyslů a vloh
tak, aby mohl plnit nejrůznější úkoly od rozmanitých způsobů lovu přes tažení saní,
ochranu, strážení lidí až po roli společníka člověka (Fogle, 2012).
Možným průběhem domestikace se zabývá značné množství teorií, které se snaží
vysvětlit úlohu lidí i vlků při procesu domestikace. Jedna z nich předpokládá, že se vlci,
kteří v přítomnosti člověka neměli takový strach, začali především kvůli snadnější
dostupnosti potravy sami zdržovat v blízkosti lidských obydlí. Tímto způsobem začal
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náhodný přirozený výběr těch jednotlivců, kteří měli z člověka nejmenší strach
(Miklósi, 2019).
Další teorie předpokládá větší aktivitu ze strany lidí při procesu domestikace,
kdy lidé začali vybrané vlky s vhodnými vlastnostmi více tolerovat, upřednostňovat
a postupně také vědomě množit, takže se s každou další generací stávali čím dál
ochočenějšími. Zároveň se postupem času objevily nové způsoby využití psa (jako
partnera při lovu, zdroj tepla). Masová urbanizace v Evropě, Severní Americe, Austrálii,
Japonsku a ve velkých asijských městech odřízla lidi od přírodního prostředí, psi je však
do měst doprovázejí (Miklósi, 2019).
Je pravděpodobné, že na procesu domestikace se podíleli svou měrou lidé i vlci.
Je však také poměrně překvapivé, že prvními domestikovanými zvířaty byli predátoři
a zároveň masožravci, tedy zvířata, pro která může být složité shánět potravu, ale navíc
mohou pro člověka sama představovat nebezpečí (Horowitz, 2014).
Přestože jsou vlci šelmy, shánějící potravu při lovu, mají také velmi bohatý
rodinný život s důrazem na péči o své potomky a na rozvoj vztahů mezi jednotlivými
členy rodiny. Vlci tráví spoustu času společnými interakcemi, hrami a vzájemným
opečováváním. Vyjadřují mnoho emocí, které nemají nic společného se samotným
přežitím ani s rozmnožováním a hledáním potravy.
Vlci zůstávají v jedné smečce jen do několika let věku, potom smečku opouštějí
a hledají si partnera, vytvářejí novou smečku nebo se připojují k již existující. Vlci
se tak ve svém způsobu života odlišují od lišek, které po opuštění matky nemají sklon
se sdružovat s jinými liškami. Vlci zůstávají společenští a družní po celý život, což jim
umožnilo přizpůsobit se i lidem, tedy z jejich pohledu smečce úplně jiného druhu
(Horowitz, 2014).
Desítky tisíc let domestikace a několik století výběrového chovu jsou dva
procesy, které přeměnily vlka a v některých případech možná i jinou psovitou šelmu ve
škálu současných plemen psů (Císařovský, 2008).
V průběhu domestikace byly při umělém výběru, jenž byl řízen člověkem,
vybírané vlastnosti, které nesloužily pro dobro samotného druhu, ale pro přizpůsobení
a adaptaci psů na soužití s lidmi. Pes se tak stal postupně menším než vlk, měl kulatější
hlavu, menší sblížené zuby, krátké ochlupení, svěšené uši. Vyžadované vlastnosti
v chování byly krotkost a poddajnost, hravost a poslušnost, k nechtěným vlastnostem
patřila nezávislost (Horowitz, 2014).
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Důležitou vlastností pro prohloubení interakce je schopnost psů vyhledávat
s člověkem oční kontakt, který neudržují zpravidla příliš dlouhou dobu, ukazuje však
na jejich přirozenou vlastnost sledovat lidské tváře a hledat v nich informace. Kladná
reakce lidí na oční kontakt se psy následně posiluje i vzájemnou vazbu mezi nimi
a podporuje komunikaci, která se tak stává podobnou té lidské. Lidé chtějí, aby se na ně
psi dívali, když s nimi mluví, podobně jako v lidské konverzaci, kde ten, který
poslouchá, sleduje obličej mluvícího pozorněji (Horowitz, 2014).
Psi se v procesu domestikace dále přizpůsobili komunikaci s člověkem také tím,
že se u nich výrazně rozšířila škála stimulů, které psi dokáží rozlišit a které daly vznik
různorodějším a méně rigidním vzorcům chování. Psi člověka a jeho pokyn chápou
mnohem lépe než vlci vychovaní lidmi. Pes také uměl na rozdíl od svého předchůdce
štěkat a měl tak schopnost upozornit na nebezpečí a zajistit tak člověku bezpečný
domov (Fogle, 2012). Moderní psi jsou tedy behaviorálně pozměněni od vlka a dobře
tak včleněni do lidské společnosti, že vztah mezi lidmi a psy lze považovat za nejbližší,
jaký lidé mohou mít s dalšími formami života (Horowitz, 2014). Zároveň mají s vlky
stále společnou jednu třetinu DNA, díky tomu se zcela neztratily určité charakteristiky
druhu, které jsou společné pro všechny psovité šelmy. Jedná se zejména o jejich pudy,
instinkty, společné biologické rysy a programy chování (Bekoff, 2019; Horowitz,
2014).

4.2 Vztah mezi člověkem a psem
Vztah člověka a psa se formoval během evolučního vývoje psů. V jeho průběhu
si pes postupně osvojil schopnost porozumět lidskému sociálnímu chování a přizpůsobit
se mu tak, že dokáže s lidmi žít a spolupracovat (Fogle, 2012).
Je však nutné oddělovat vývoj celého druhu a jednotlivce. Psi jako druh získali
v procesu domestikace vrozené předpoklady k soužití s člověkem. Závisí na
konkrétních životních podmínkách a individuální situaci, zda se tyto předpoklady
soužití budou realizovat. Je tak možné rozlišit psy, kteří jsou v brzkém věku umístěni
mezi lidi nebo se do jejich společnosti již narodili, mohou se tak od počátku svého
života učit soužití s nimi. Kromě nich existuje však na světě vysoký počet psů, kteří
svého majitele nemají (Miklósi, 2019).
Vztah psů k člověku tak lze charakterizovat na základě dvou znaků. Prvním
znakem je stupeň jejich závislosti na člověku a druhý znak představuje stupeň kontroly,
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kterou člověk nad jejich životem má. Lze tak rozlišit skupinu rodinných psů, kteří mají
svého majitele, jenž se o ně stará a pečuje a zároveň kontroluje jejich aktivitu. Další
skupinu tvoří psi, kteří nemají žádného majitele, ale přesto se zdržují v blízkosti
lidských obydlí, které využívají pro shánění potravy a útulku. Na člověku jsou tak
částečně závislí, ale jsou schopni přežít i v těžkých životních podmínkách. Poslední
kategorii tvoří psi, kterých je známo je několik případů především z jihovýchodu Asie
a oblasti Austrálie, pro které platí, že žijí v soběstačných populacích a jsou zcela
nezávislí na člověku včetně zdrojů potravy. Tito volně žijící psi mají anatomické
vlastnosti podobné vlkům, které jim pomáhají přežít i v podmínkách, kde si musejí
shánět potravu sami bez pomoci člověka (Miklósi, 2019).
Pro úspěšné zvládnutí socializace a přizpůsobení psa na lidskou společnost je
vhodné, aby se pes již od brzkého věku vyvíjel v přítomnosti člověka. V období mezi
2.‒16. týdnem probíhá u psa kritické vývojové období. Pokud je v tomto období pes
umístěn mezi lidmi, pak obvykle přenese na základě svého přirozeného chování ke
smečce své city na lidský druh. Podobným způsobem může pes získat vztah i k dalším
druhům. Například ovčáčtí psi si také musí budovat vztah s ovcemi během prvních
měsíců jejich života, kdy spí na stejném místě jako ovce a přijímají potravu ve stejný
čas jako ony (Horowitz, 2014). Divocí psi, kteří nevyrůstali v tomto citlivém období
v přítomnosti člověka, neprokazují stejnou afinitu k lidem a preferují kontakt s jinými
psy svého druhu. Přátelská interakce člověka a psa zejména v citlivém období, ale i dále
v pozdější době tak tvoří vhodné prostředí pro navázání pozitivní citové vazby ze strany
psa (Miklósi, 2019).
Pes v prvních měsících života nemůže znát nároky a očekávání, které od něj má
člověk, proto se jim musí naučit. Na základě pozvolného adaptování se na nároky
člověka dochází také k postupnému definování vztahu psa a člověka (Horowitz, 2014).
Jednotlivé nároky a očekávání ohledně úlohy psa se ze strany lidí v průběhu
historie mění, a i když se předpokládá, že pes byl pravděpodobně vždy považován
za společníka člověka, byl dříve ceněn především proto, že dokázal být lidem
užitečný. Od doby, kdy byla domestikací posílena schopnost psů štěkat a upozorňovat
tak na nebezpečí, se stali hlídači a ochránci lidských obydlí. Z původního hlídače se
postupně také stal společník lovců při pronásledování zvěře, pastýřští psi sloužili
k hlídání stád. V současnosti jsou psi cvičeni například jako asistenční psi atd. (Fogle,
2012).

30

Nároky na psa se postupně začaly měnit a výrazně k tomu přispěl přechod lidí
do měst, kam si lidé své psy přivedli. Většina psů žijících ve městě, jež neprošla
speciálním výcvikem, má především úlohu společníka, od něhož je jejich majitelem
očekáváno především přátelské chování (Fogle, 2012). Zajímavé je v tomto ohledu
srovnání rozdílů ve vnímání úlohy psů ve městech a na venkově. V tomto výzkumu
se ukázalo, že na venkově stále převažuje mínění, že pes by měl být pro svého majitele
užitečný například jako hlídač lidského obydlí. U majitelů psů žijících ve městech jasně
převažoval pohled na psa jako na společníka a podstatná je především citová vazba
s domácím zvířetem (McGreevy & Bennett, 2010).
Vzájemnému vztahu mezi lidmi a psy napomáhá také adaptace psů na život
v lidské společnosti. Psi jsou aktivní během dne stejně jako lidé, přizpůsobují se svému
pánovi v čase vstávání, procházek i době spánku a mají zájem o komunikaci s člověkem
(Miklósi, 2019; Horowitz, 2014). Kromě toho mají také vhodnou velikost, která
většinou člověkem není vnímána jako ohrožující, ale zároveň dostatečná, aby jejich
přítomnost byla člověkem vnímána jako důležitá (Horowitz, 2014). Jejich délka života
je vyrovnaná s délkou lidského života, například od dětství do rané dospělosti. Je možné
je vycvičit a jejich chování je pro člověka většinou čitelné (Bekoff, 2019). Psi a kočky
jsou tak unikátní mezi domácími zvířaty v tom, že dělají člověku společnost, aniž by
přitom museli být uvázáni nebo drženi v kleci (Galajdová, 1999). Tyto a další projevy
přizpůsobení se psů lidem představují zároveň důvody, proč je snazší vytvořit si blízký
vztah se psem než s jinými druhy zvířat (Horowitz, 2014).
Všechny tyto projevy chování a vlastnosti psů k nim člověka přitahují, ale
vzájemné pouto plně nevysvětlují. V rámci současných výzkumů se zjišťuje, do jaké
míry je vazba psa k člověku založena na podobném behaviorálním kontrolním
mechanismu, jakým je attachment popsaný v rámci vztahu mezi matkou a jejím dítětem
(Miklósi, 2019).
Za účelem získání objektivních dat o povaze vazby psa k člověku byl ve
výzkumu použit Strange Situation Test (test chování v neznámé situaci), původně
vytvořený pro hodnocení vztahu mezi matkou a jejím potomkem. Byl zde využit pro
pozorování citového pouta mezi psem a jeho majitelem. Během testu jsou psi přivedeni
na neznámé místo, což způsobuje mírný stres, většina psů se s touto situací dokáže
dobře vyrovnat, pokud je nablízku jejich majitel. Obvykle si však přestanou hrát, když
jejich majitel odejde a projevují známky separační úzkosti. Míru stresu nesníží ani
přítomnost jiné neznámé osoby. Na základě tohoto pozorování lze konstatovat, že pro
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psa představuje jeho majitel významnou osobu, kterou má pes tendenci vyhledávat
v situacích stresu, na základě její přítomnosti dochází následně k jeho uklidnění
a uvolnění (Topál, Miklósi, Csányi, & Dóka, 1998).
Vztah psů k lidem se dále popisuje jako nehodnotící, nezabývající se klady
a zápory vztahu a plně akceptující svého majitele bez výhrad. Vztah se zvířaty také není
zatížen sociokulturním hodnocením. Pes člověka přijímá bez ohledu na sociální status
a osobní historii majitele, která v některých případech nemusí být společností
akceptována, přesto pes zůstává svému majiteli věrný (Pagani, 2013).
Citová vazba mezi člověkem a psem je obousměrná a vyvíjí se při společném
soužití, kde se pes se svým majitelem postupně slaďují ve vzájemných interakcích
a reakcích jeden na druhého, například při vzájemném vítání, loučení a v různých
interakcích během dne. Předpokládá se, že toto vzájemné sladění, které vzniká na
základě sdílených zkušeností, přispívá podobně jako v mezilidských vztazích
k vzájemnému vztahu mezi člověkem a psem a k osobní pohodě člověka (Brown,
2013).
Pes je vhodný jako společník také z toho důvodu, že člověk dokáže porozumět
jeho projevům chování a také například projevům náklonnosti, což následně přispívá
k vzájemné komunikaci a reciprocitě. Ta potom výrazně přispívá k vzájemnému
citovému poutu a u člověka může vyvolat pocit vzájemného propojení. Vzniklé vazby
může prohloubit i pravidelný vzájemný fyzický kontakt (Brown, 2013).
Ne každé zvíře je transformováno do významného objektu pro člověka a může
přispět k pozitivnímu prožívání jedince. I z tohoto důvodu by měl být vzájemný
pozitivní vztah předmětem zájmu majitele psa (Brown, 2013).
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5. Význam psa v jednotlivých obdobích života člověka
5.1 Význam psa pro vývoj dítěte
V rámci hodnocení kvality života dítěte je také bráno v úvahu, jaké podmínky
má dítě pro svůj vývoj a zda žije v takovém prostředí, které mu umožňuje zdravý vývoj.
V souladu s tímto přístupem Wilson a Turner (1998) uvádějí, že kvalita života dětí
se odvíjí také od pocitů, prožívání subjektivní pohody, které dítě zažívá v souvislosti
se svým vývojem a v souvislosti s dosahováním jednotlivých vývojových milníků.
Pes může vhodně podpořit vývoje dítěte sehrát v něm pozitivní roli.
Profesor Matějček píše: „Psychologové dělali výzkumy s dětmi mladšími
i staršími, zdravými i postiženými a se psem živým i s jeho dokonalou vycpanou
látkovou napodobeninou. Ukázalo se jednoznačně, že živý tvor je nepoměrně
vydatnějším zdrojem podnětů a že navíc má v sobě něco zcela osobitého a jedinečného.
Prostě žije! Hýbe se, a to vskutku jak sám chce! Přijímá potravu a její zbytky vyměšuje,
spí, bdí, dává najevo, že je mu dobře i že je mu zle, zkrátka je svébytnou bytostí, a to
bytostí ve svých projevech a funkcích dítěti srozumitelnou“ (in Galajdová, 1999).
V případě pozitivního vývoje vztahu mezi dítětem a psem toto poznávání jejich
jedinečnosti a svébytnosti nemusí zahrnovat pocity strachu a odmítnutí, ale naopak
posílit zájem o ně, identifikaci, empatii a sympatii (Pagani, 2013). Pes je díky tomu, že
patří k jinému živočišnému druhu, schopen u dítěte podpořit vznik rané identity, tedy
uvědomění si dítěte jako jedince ‒ dítě zažívá své já ve srovnání se psem (Galajdová,
1999).
Matějček zároveň dodává, že v otázce, zda je vhodné dítěti pořídit psa, je nutné
zvážit věk dítěte a také další okolnosti související s péčí o psa. Mladší děti vidí v psovi
především kamaráda a společníka pro hru a nemohou ani neumí převzít všechnu
odpovědnost za povinnosti, starání se o psa (in Galajdová, 1999). Na rodičích následně
často zůstává především starání se o výchovu psa, vymezení pravidel a vytváření vztahu
mezi psem a dítětem, jenž je založený na vzájemném respektu (Cutková, 2011). Taková
socializace psa je důležitá, neboť základy přátelské povahy psa tvoří vychovatel. Je také
pro vztah mezi dítětem a psem výhodné, pokud si pes na přítomnost dítěte zvyká již
od svých brzkých let a naučí se ho tak vnímat jako člena rodiny (Horowitz, 2014).
V závislosti na různých stadiích vývoje dítěte může mít pes pro dítě různý
přínos. Důležitý mezník pro tento vztah je okamžik, kdy dítě začíná mluvit, tedy
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přibližně v roce a půl. Dítě může na psa volat a pes se tak stává partnerem pro
komunikaci a v pozdější době může mít také roli důvěrníka, kterému je možné říci vše,
co by dítěti nepřipadalo vhodné říkat dospělým (Galajdová, 1999). Bryant (1982) uvádí,
že důvěrné rozhovory s prarodiči a zvířaty jsou důležitými faktory, které zvyšují
socioemocionální fungování ve skupině sedmi až desetiletých dětí. Navíc tyto děti
vnímají psa jako přítele, se kterým mohou sdílet pozitivní zážitky a tajemství pohodlně,
neboť pro ně představují bytosti konstantně vřelé a empatické.
Dále v průběhu vývoje dítěte může pes doplňovat rodiče a podílet se na naplnění
jeho citových potřeb, především jejich potřeby tělesného kontaktu. Hlazení pes ochotně
přijímá, neboť patří i k jeho potřebám (Galajdová, 1999).
Wilson a Turner (1998) dále uvádí, že pro rozvoj dítěte může být přínosem i hra
se psem, která je většině psů také vlastní. Dle Wilsona (1998) podporuje hra se psem
iniciativní a samostatné chování dítěte a zároveň je v dětském věku významným
zdrojem potěšení a radosti. Hra představuje aktivitu, která je charakterizována jako
dobrovolná, příjemná, samoodměňující, strukturálně nebo časově odlišná od časových
pojmů vážného chování a iniciovaná v bezpečných situacích. Taková aktivita následně
také podporuje vzájemný vztah podobně jako praktikování společných rituálů. Pes
a člověk se odmala seznamují s konkrétním rámcem, v němž hra probíhá (Bekoff,
2019).
Ve školním věku se může pes podílet na aktivitách ve volném čase a být tak
zdrojem relaxace a odpočinku, dále přinášet dítěti kontinuitu mezi školkou, školou
a činnostmi ve volném čase (Galajdová, 1999).
Davis a Juhasz (1985) uvádí, že i přestože adolescenti hodnotí domácí zvíře níže
než své rodiče, domácí zvířata byla hodnocena výše než jiné sociální možnosti, které
jim pomáhají cítit se dobře sám se sebou v době nízké sebeúcty. Psi tak mohou být pro
děti zdrojem sociální podpory. Bachman (1975) zjistil, že děti pravidelně udávají
v odpovědi na otázku, za kým by šly se svým problémem, domácí zvíře na prvním
místě.
Galajdová (1999) uvádí, že podpora poskytovaná zvířetem může mít některé
výhody vzhledem k podpoře ze strany lidí. Zvířata dokáží, aby se člověk cítil
bezvýhradně akceptován, zatímco lidé v některých případech dítě často soudí nebo
kritizují. Děti cítí, že zvíře je bude milovat a uznávat bez výhrad a podmínek, i když
bude například neúspěšné ve škole.
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To však neznamená, že domácí zvířata mohou dětem zcela nahradit vztah
k dospělým. Zvířata mohou být zdrojem emocionální podpory, nemohou však
poskytnout radu nebo pomoc s konkrétním úkolem (Galajdová, 1999).

5.2 Význam psa v období dospělosti
Pro mnoho lidí je vztah se psem přínosný jak v období dětství a dospívání, tak
v období dospělosti. Mnohé studie zabývající se možným přínosem psa pro dospělé
jedince uvádí, že psi poskytují řadu výhod, oceňovaných jak dětmi a dospívajícími, tak
i dospělými jedinci. Zejména se jedná o poskytnutí společnosti člověku, dále zajištění
jeho ochrany, poskytnutí lásky a věrnosti, umožnění relaxace a zlepšení fyzického
zdraví v důsledku péče o psy (Walsh, 2009a).
Mezi další výhody zjištěné výzkumy patří zejména bezpodmínečné přijetí
zvířetem, které bylo konstantní. Dospělým majitelům psů umožnila péče o zvíře
opětovné vyjádření či nalezení spontaneity a radostného přístupu k životu. Na vztazích
s domácími zvířaty respondenti zejména oceňovali stabilitu vztahu a to, že ve vztahu
nedochází k výkyvům a k nejistotě a nedochází zde k napětí (Headey, 1999). Studie
dále zaznamenávají mezinárodní trend, v rámci kterého se zvyšuje počet domácích
zvířat vlastněných dospělými jedinci (Pachana et al., 2013). Například průzkum
amerických vlastníků domácích zvířat 2005–2006 ukázal, že 63 % amerických
domácností vlastnilo nějaké domácí zvíře (Walsh, 2009a). Také více než 75 %
amerických dětí žije s domácími zvířaty, což překračuje množství dětí, které žijí
s oběma rodiči (Walsh, 2009b). V Austrálii 53 % rodin vlastní psa nebo kočku
(Australian Companion Animal Council, 2006).

5.3 Význam psa v pozdním období života
Světová zdravotnická organizace přijala již na konci 90. let minulého století
koncept aktivního stárnutí. V jeho rámci se předpokládá, že s narůstajícím věkem se
psychologické a sociální potřeby člověka nemění, ale v důsledku procesu stárnutí
dochází postupně k úbytku sil a potřeby mohou zůstat nenaplněné (Manuál aktivního
stárnutí, 2012). Koncept aktivního stárnutí představuje program, který se zaměřuje
na možnosti naplnění takových potřeb a dále na zvládání obtíží spojených se stářím.
V jednotlivých doporučeních je kladen důraz především na zdravou stravu, aktivní
pohyb, možnosti redukce stresu a dále na udržování kvalitních vztahů s rodinou
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a s přáteli. Uvedení těchto doporučení do života může následně pomoci vnímat proces
stárnutí více jako pozitivní zkušenost.
Celkově je tento koncept navržen tak, aby přispíval k duševní, fyzické i sociální
pohodě jedince. Slovo aktivní v názvu tohoto konceptu je zde uvažováno v širším
kontextu než pouze v podobě fyzické aktivity a představuje i přetrvávající participaci
na společenském, ekonomickém, kulturním, duchovním i občanském dění (Manuál
aktivního stárnutí, 2012).
V rámci stárnutí se výrazně mění dosavadní způsob života a produktivní člověk
přechází pozvolna do období stárnutí a stáří. Ve srovnání s minulostí má také mnohem
větší množství volného času, který však v mnoha případech představuje i hrozbu či
problém v otázce, jak tento čas naplnit a smysluplně využít (Manuál aktivního stárnutí,
2012).
Řada psychologů upozorňuje, že právě odchod do důchodu je jednou
z největších výzev stáří. Hlavním důvodem je náhlá změna denního režimu, která je
charakteristická nedostatkem smysluplného naplnění volného času. V rámci konceptu
aktivního stárnutí se doporučuje do denního programu zapojit přiměřenou fyzickou
aktivitu, která je prevencí srdečně-cévních chorob, osteoporózy a součástí léčby
cukrovky a jiných onemocnění. Zároveň je kladen důraz na atraktivnost denního
programu, tak aby dlouhodobě motivoval ke každodenním pohybovým aktivitám, které
budou hodnoceny pozitivně (Manuál aktivního stárnutí, 2012).
Jednou z možností, jak se ve stáří motivovat k pravidelnému pohybu, může být
pořízení psa. Průměrný majitel stráví chůzí se svým psem 10‒12 hodin týdně, a to je již
považováno za účinnou prevenci kardiovaskulárních chorob. Navíc zvíře vyžaduje
určitý denní rytmus, který se dále podílí na náplni a programu dne majitele psa
a podporuje tak jeho soustředěnost na každodenní aktivity. Tato aktivita má další
výhody plynoucí především z možnosti navázat kontakt s ostatními majiteli psů
a v rámci procházek tak zvýšit množství denního počtu sociálních interakcí a také
podnítit konverzaci, neboť téma týkající se psů je mezi majiteli psů velmi časté
a oblíbené (Galajdová, 1999).
Získání většího počtu sociálních kontaktů může být v tomto věku zvláště
významné, neboť může kompenzovat ztrátu sociálních kontaktů, ke kterým došlo
v důsledku odchodu ze zaměstnání, odstěhování dětí do vlastních domovů či v důsledku
ztráty blízkých přátel nebo rodinných příslušníků (Pachana et al., 2013).
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Powell et al. (2019) rozlišili 4 oblasti, v rámci kterých je možné mluvit o přínosu
vlastnictví psa pro lidi s nedostatkem sociálních kontaktů:
1) Umožňuje majiteli domácího zvířete pečovat o toto zvíře. Zvířata jsou totiž
na člověku závislá a ten o ně musí pečovat. Starý člověk ve styku se zvířetem tak
znovu přebírá zodpovědnost za jinou živou bytost. To může zvyšovat jeho
sebevědomí, neboť tím získává důležitou náplň svého současného života (Galajdová,
1999).
2) Dává člověku pocit, že je jeho přítomnost žádána a užitečná.
3) Nabízí nehodnotící akceptaci.
4) Snižuje pocity izolace.
Pro starší lidi s omezenou možností společenského uplatnění jsou právě domácí
zvířata snadno dostupným zdrojem společenského a fyzického kontaktu (Galajdová,
1999).
Dále je v rámci konceptu aktivního stárnutí prosazován takový životní styl, který
vede k minimalizaci stresu. Dlouhodobý stres může mít řadu negativních následků jak
na tělo, tak na psychiku. Typické jsou různé somatické (tělesné) obtíže, které nemají
jiné racionální vysvětlení. V důsledku stresu může docházet například k náhlému
výskytu střevních obtíží, bolestí na hrudníku, k výskytu žaludečních vředů nebo až
k selhávání celého imunitního systému. Mezi nejčastější psychické projevy
dlouhodobého vlivu stresu patří podrážděnost, únava, ale také deprese nebo úzkostnost
(Manuál aktivního stárnutí, 2012). Některé výzkumy poukazují na to, že domácí zvíře
může být účinnou prevencí stresu.
Siegel (1990) ve svých výzkumech zjistila, že senioři navštěvují praktického
lékaře o 16 % méně často, pokud mají nějaké domácí zvíře, a o 21 % méně často, je-li
tímto zvířetem pes. Možným vysvětlením tohoto zjištění může být právě pocit menší
osamělosti a depresivity těchto lidí. Senioři vlastnící domácí zvíře také omezují
návštěvu lékařských zařízení při řešení menších zdravotních problémů. Jiní senioři bez
domácích zvířat vyhledávají v tomto případě lékaře spíše za účelem získání sociálního
kontaktu.
Hafen (2007) a jeho spolupracovníci dále uvádí, že domácí zvíře poskytuje
určitý typ sociální podpory, která je nehodnotící a bezpodmínečná. To je výhodné
například pro lidi, kteří ze strachu nechtějí s nikým mluvit nebo se nikomu nechtějí
svěřit. Domácí zvířata tak mohou představovat bezpečného partnera pro komunikaci.
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Významně může ke kvalitě života přispívat pes také v některých institucích
věnujících se péči o starší pacienty a léčbě starších pacientů, mezi které patří geriatrické
ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných nebo domovy důchodců. Podpoře lidí za
pomoci psů se v těchto institucích začaly se nejdříve věnovat skupiny dobrovolníků.
Tito dobrovolníci předpokládali možný pozitivní vliv těchto domácích zvířat na
pacienty, začali navštěvovat tyto instituce a poskytovat těmto lidem podporu v podobě
společnosti psa. Následně se k těmto aktivitám začaly přidávat i další skupiny a kluby
složené z majitelů psů, které se za pomoci domácích zvířat začaly také podílet na
zlepšení psychické pohody jednotlivých pacientů (Wilson & Turner, 1998).
Z těchto aktivit a jim podobných se následně rozvinul terapeutický program
za asistence domácího zvířete, který je velmi vhodný pro lidi, kteří například nemají
v rámci dlouhodobé institucionální péče příliš příležitostí k sociálnímu kontaktu. První
terapeutické programy nejdříve nepožadovaly trénink psů ani jejich výcvik a na psy
bylo nahlíženo jako na vítané obohacení aktivit pacientů. Aby se však předcházelo
jednotlivým rizikům, která mohou necvičení psi představovat, byly zavedeny
v 90. letech standardy pro jednotlivé terapie probíhající za pomoci asistenčních psů
(Wilson & Turner, 1998).
V současnosti je v některých zemích běžnou praxí psychologů, psychiatrů
a neurofyziologů zavádět asistenční psy do režimu dne v geriatrických zařízeních
a poskytovat tak pacientům pravidelný kontakt se živými zvířaty v rámci komplexní
léčby nemocí ve stáří (Galajdová, 1999).
Pro pacienty v těchto institucích může mít kontakt se zvířetem řadu benefitů,
které jsou o to významnější, pokud se jedná o starší lidi s nedostatkem blízkých
sociálních kontaktů. Pes v takovém případě může poskytnout příjemnou interakci,
zahrnující i fyzický kontakt, který je často nenaplněnou potřebou osamělých lidí.
Zároveň tento kontakt psi rádi přijímají a opětují (Galajdová, 1999).
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6. Vliv psa na kvalitu života a zdraví člověka
6.1 Fyziologické efekty působení psa na člověka
V moderní západní společnosti nebývá hlavním důvodem pro pořízení domácího
zvířete jeho užitek, i když i tato výhoda není zanedbatelná, ale pes má pro některé
majitele stále úlohu například hlídače. Přesto tato funkce bývá zmiňována jako vedlejší,
zatímco hlavním motivem pořízení domácího zvířete je přátelství a společenství.
Preferována je u domácích zvířat citová náklonnost, vnímaná jako přátelství a věrnost.
Postupně se ukazuje, že tyto a další vlastnosti psa mohou mít prospěšný vliv na lidské
zdraví.
Současné výzkumy se zabývají možnými přínosy psa pro člověka především
v rámci současného pojetí zdraví jako bio-psycho-sociální pohody (Galajdová, 1999).
Takové pojetí zdraví představuje ideální rámec pro výzkum mnohých vlivů, které může
pes na člověka mít. Řada odborných lékařů zabývajících se mimo jiné pacienty s velmi
rozšířeným metabolickým syndromem, který zahrnuje většinou arteriální hypertenzi,
poruchy metabolismu lipoproteinů a sacharidů, hypertenzi, doporučuje těmto pacientům
zařadit do svého denního programu pravidelný pohyb, což může být usnadněno
pořízením psa, se kterým jsou nutné pravidelné vycházky. Bylo zjištěno, že těmto
pacientům pomáhá nejenom zvýšení pohybové aktivity, ale i celkové působení
domácího zvířete na celkové zklidnění, na redukci stresu, což může přispět k
nefarmakologickému ovlivnění lepší stabilizace interního stavu pacienta. Zejména
dochází k lepší stabilizaci krevního tlaku a pulzu, k redukci srdečních arytmií a ke
snížení hladin krevního cukru (Galajdová, 1999). Odborníci v rámci prevence interních
onemocnění doporučují aktivní a zdravý životní styl, přičemž zdůrazňují jeho
atraktivitu, neboť ta přispívá k motivaci pacientů podílet se na zdravém životním stylu.
Lidé, kteří mají kladný vztah k psům, mohou zvýšit atraktivitu zdravého životního stylu,
který často bývá spojen s dosud obtížně dodržovaným novým životním stylem,
trávením volného času pohybem se svým oblíbeným zvířetem. Zvýšení pohybové
aktivity v důsledku vlastnictví psa a pravidelných vycházek může dát majiteli psa důvod
pro pohyb v přírodě. Prospěšnost vlivu psa a trávení společných aktivit prokázaly i
některé současné výzkumy (Galajdová, 1999). Významný výzkum v této oblasti
provedla Erika Friedmann (1980) z brooklinské univerzity v New Yorku, která
se výzkumně zaměřila na kardiovaskulární onemocnění. U těchto interních onemocnění
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již byl prokázán kladný vliv psychosociálních faktorů. Friedmann testovala předpoklad,
že zvíře poskytuje svému majiteli dobrou psychosociální podporu a její výzkum byl
zaměřen na délku přežívání kardiaků, kteří byli hospitalizováni na koronární jednotce.
V jejím výzkumu bylo zjištěno, že kardiaci, kteří vlastnili domácí zvířata, měli větší
pravděpodobnost přežití rok po propuštění z koronární jednotky. Signifikantně bylo
zjištěno, že po roce od propuštění z koronární jednotky z celkového počtu 53 majitelů
zvířat zemřelo pouze 5,7 % probandů ve srovnání s kardiaky, kteří domácí zvíře
nevlastnili. Těchto zemřelo z celkového počtu 39 kardiaků 28,2 %. Vlastnictví
domácího zvířete bylo zcela nezávislým faktorem (Friedmann et al., 1980). Další
analýza dat ukazuje, že signifikantně vyšší míra přežití pacientů se psy může být
způsobena rozdíly v srdeční autonomní modulaci, kde vlastníkům psů bylo zjištěno
méně srdečních arytmií (Friedmann et al., 2003).
V dalším rozsáhlém výzkumu, který vedl Anderson v roce 1992 na klinice
v Melbourne, bylo zjištěno, že majitelé domácích zvířat měli výrazně nižší systolický
tlak a nižší koncentrace plazmatických triacylgycerolů než lidé, kteří domácí zvířata
neměli. Toto platilo pro muže i ženy starší 40 let. U mužů se také zjistila významně
nižší hladina cholesterolu. V tomto výzkumu byly zváženy výsledky rozdělení skupin
s ohledem na cvičení, fyzickou aktivitu a celkový socioekonomický status (Anderson et
al., 1992).
Další pozitivní vliv psa na zdraví sleduje longitudinální výzkum profesora
Jamese Serpella, (1991) který s výzkumným týmem na univerzitě v Pensylvánii
sledoval terapii pacientů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. V jedné skupině byli
pacienti ve společnosti koček, zatímco druhá skupina chodila na procházky se psy.
Tento výzkum, který trval 9 měsíců, zjistil, že majitelé psů jsou mnohem zdravější než
majitelé koček. Následně byl tento výzkum třikrát opakován a vždy bylo signifikantně
prokázáno, že majitelé psů mají lepší zdravotní výsledky. V závěru výzkumu bylo
potvrzeno, že zvířata mohou mít terapeutické účinky, neboť jsou vlastníky psů vnímána
jako empatické bytosti, které neverbálně komunikují. Jelikož psi mají výraznější
mimiku a jsou expresivnější než kočky, je pro řadu lidí snazší navazovat kontakt se
psem než s kočkou. Záleží však také na preferencích daného člověka a jeho
zkušenostech se zvířaty.
Kromě těchto studií, jež dokládají pozitivní vliv psa na člověka, je však v zájmu
objektivity nutno uvést studie, u kterých se žádný pozitivní efekt psů na lidi neprokázal.
V některých studiích se vlastnění domácích zvířat ukázalo dokonce jako negativní
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faktor ovlivňující zdraví. K takovému výsledku například došla studie z roku 2010,
která se zabývala pacienty s akutním koronárním syndromem. Vzhledem k předešlým
studiím vlastníci domácích zvířat měli větší pravděpodobnost úmrtí na srdeční chorobu,
přičemž tento efekt byl prokázán nezávisle na demografických faktorech a stavu zdraví,
jež zahrnují i fyzické aktivity. Autoři však nedokázali identifikovat faktory, které vedly
k rozdílným výsledkům (Parker et al., 2010).
Nekonzistentní výsledky byly nalezeny také u výzkumů vlivu psa na
fyziologické znaky (krevní tlak, srdeční tep). Postupy a metody u těchto výzkumů se
však od sebe poměrně liší, což je činí obtížně porovnatelné.
Například v další laboratorní studii byli porovnáváni majitelé psů s lidmi, kteří
psa nevlastní a byli vystaveni stresovým podmínkám v laboratorním prostředí. Při
monitoraci kardiovaskulárních parametrů, zejména krevního tlaku a srdečního tepu,
bylo zjištěno, že vlastníci psů v reakci na vyvolaný stres měli rychleji normalizovaný
srdeční tep ve srovnání s „nevlastníky“ psů.
Dále proběhl experiment při plnění úkolu v přítomnosti buď partnerek či
partnerů, přátel nebo psů. V tomto experimentu byl zjištěn nejmenší nárůst tepové
frekvence v přítomnosti psů, přičemž je zajímavé, že k největšímu nárůstu srdeční
frekvence došlo u vlastníků domácích zvířat, kteří plnili úkol za přítomnosti svých
partnerů a partnerek (Allen, Blascovich, & Mendes, 2002). Vzhledem k tomu například
studie u starších lidí zahrnovala elektronicky zaslaný dotazník a návštěvu lékaře, který
měřil krevní tlak a pulz. Vlastníci domácích psů měli nižší systolický krevní tlak, ale
tento efekt zmizel v okamžiku, kdy byly zahrnuty další proměnné, jako je například věk
(Wright, Kritz-Silverstein, Morton, Wingard, & Barrett-Connor, 2007).
Review shrnující jednotlivé studie o psychofyziologických efektech, které
zahrnují výzkumy vlivu interakce mezi zvířaty a lidmi, dospělo k závěru, že i přes
variabilitu ve výsledcích jednotlivých studií mají domácí zvířata pozitivní vliv na krevní
tlak a pulz, především však ve stresových situacích (Virués-Ortega & Buela-Casal,
2006).
V souvislosti s výzkumy, které prokazovaly pozitivní vliv psa na člověka, byly
zkoumány různé možnosti mechanismu působení domácích zvířat na organismus jak
zdravých lidí, tak pacientů s kardiovaskulárními chorobami (Galajdová, 1999).
Jednotlivé výzkumy vycházely z obecné představy fyziologické odpovědi organismu na
stresové podněty, mezi které patří boj nebo útěk. Při těchto reakcích na stres dochází
k aktivaci sympatického nervového systému, k aktivaci adrenalinu a následkem toho
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dochází ke zvýšení pulzu či krevního tlaku, zrychlení dechové frekvence, zvýšení
prokrvení svalů. V důsledku stresové reakce dochází k vyplavení kortizolu, který má
taktéž pomoci mobilizaci organizmu ke zvládání stresové situace (Galajdová, 1999).
V rámci chronického stresu dochází k časté až trvalé aktivaci sympatického nervového
systému a aktivaci dřeně nadledvinek. Tento chronický stres je spouštěčem řady
interních onemocnění a zejména je škodlivý pro kardiaky a pacienty s metabolickým
onemocněním. Snahou lékařů je redukovat tento chronický stres u svých pacientů
a k tomu jsou využívána různá relaxační cvičení, například jóga nebo další
psychoterapeutické postupy (Galajdová, 1999).
Jak se ukázalo, další možností redukce chronického stresu je interakce mezi
člověkem a jeho psem, při které dochází dle výzkumů ke zvýšení hladiny endorfinů,
dopaminu a zvýšení katabolitu fenyletylaminu. V případě, že člověk svého psa hladil,
byla zvýšená hladina prolaktinu. Fenyletylamin způsobuje zlepšení nálady a má až
euforické účinky a zvyšuje aktivitu člověka. Endorfiny člověka zklidňují, zlepšují
náladu a redukují stres, uvolňují se ve zvýšené míře i při sportu (Odendaal & Meintjes,
2003).
Předpokládá se, že domácí zvíře redukuje vliv stresové situace na člověka tím,
že snižuje aktivaci sympatického nervového systému, snižuje úzkost a zvyšuje pocit
bezpečí. Dále domácí zvíře přivádí svého majitele k pozitivnějším myšlenkám
a umožňuje mu příjemný dotykový kontakt (Galajdová, 1999). Vlastnictví psa motivuje
k pohybu svého majitele a tím mu zlepšuje zdravotní stav. Domácí zvířata redukují
dopad stresu na svého majitele a tento zdravotní benefit se odlišuje v závislosti na míře
angažovanosti při péči o domácí zvíře. V případě, že psa nevenčí přímo majitel, tak
u něj odpadá motivace k pohybu. Významnou roli hraje i druh domácího zvířete, neboť
některé druhy například nelze hladit (Galajdová, 1999).
Dále je zkoumán předpoklad, že samotná přítomnost psa může příznivě ovlivnit
vnímání situací. Studie J. Sebkové z roku 1977 se zaměřila na testování lidí ve
stresovém prostředí laboratoře a také v klidném prostředí. Toto testování probíhalo
v přítomnosti nebo bez přítomnosti psa výzkumnice a testované osoby byly
rozděleny na skupinu, která psy vlastnila a která psy neměla. U obou skupin byl
zaznamenán nižší stupeň úzkosti v obou typech prostředí v přítomnosti psa. Tyto
výsledky nebyly ovlivněny tím, zda proband psa vlastnil nebo nevlastnil. Také bylo
zjištěno, že při více stresující situaci probandi více zaměřili na psa svou pozornost
(Sebkova, 1977).
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Dle studie Friedmann et al. (1983b) bylo prokázáno snížení stresu v přítomnosti
psa u lidí, kteří mají pozitivní přístup k psům, než u lidí, kteří ke zvířatům pozitivní
přístup nemají. Postoj člověka tedy ovlivňuje, zda zvíře prospěje jeho zdraví, i to, zda si
ho vůbec pořídí.
Další předpokládaný mechanismus pro pozitivní efekt psů na snížení stresu je
podobný jako v případě blízkých mezilidských vztahů poskytujících sociální oporu.
Sociální oporu lze definovat jako pomoc, která je poskytována jinými lidmi člověku,
který se nachází v zátěžové situaci. Jedná se o sociální síť, s níž je daná osoba v
kontaktu a od níž je možno očekávat, že by v případě nutnosti poskytla pomoc.
Příkladem takové sítě je například rodina (Siegel, 2013).
V rámci sociální opory je možno rozlišit instrumentální oporu, při které se jedná
o faktické zajištění péče, například zařízení neodkladných záležitostí, které daný člověk
nemůže zvládnout. Dále je člověku v tísni poskytována emocionální opora, v rámci
které je poskytována emocionální blízkost, laskavé jednání a přejícná náklonnost. Je
nutné rozlišovat kvantitu a kvalitu. Kvantita je množství lidí, podporujících potřebného
člověka, zatímco kvalitu tvoří například lidé, ke kterým má dotyčný blízký vztah. Jeví
se jako důležitý moment v procesu zvládání životních těžkostí. Příkladem je, když
člověk onemocní nebo se dostává do životní krize, do situace, kde je chodem událostí
hluboce zklamán. Mezi další důležité opory patří informační opora, která spočívá
v poskytnutí adekvátních rad a informací. Na základě těchto informací se může člověk
v tísni lépe zorientovat v problému a učinit vhodné rozhodnutí. (Siegel, 2013).
Velmi důležitá při poskytování efektivní sociální opory je přiměřenost této
opory dané situaci, potřebám, ale i přáním člověka, jemuž je pomoc poskytována.
Například osobě, která potřebuje pomoci odvézt do nemocnice, nepomůže v této situaci
pouze emocionální opora ve formě vyjádření podpory, ale je nutno zajistit
i instrumentální oporu, tzn. faktické zajištění odvozu do nemocnice. Pokud se podíváme
na paralelu vztahu člověka a domácího zvířete v současné literatuře, je samozřejmé, že
domácí zvířata nemohou poskytnout ani informační ani instrumentální oporu. Jejich
hlavním přínosem je emocionální opora. Z toho tedy vyplývá, že jednotlivci, kteří mají
z domácích mazlíčků největší užitek, by měli být ti, pro které jsou potřeby vztahu
a společníka nejvýznamnější (Siegel, 2013). Tento předpoklad se potvrdil v rámci
výzkumů zabývajících se lidmi žijícími samostatně (Keil, 1998; McHarg, Baldock,
Headey, & Robinson, 1995) a dalšími výzkumy lidí, kteří hodnotí svou lidskou sociální
oporu jako nedostatečnou.
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6.2 Psychologické efekty působení psa na člověka
Psychologické přínosy byly především zkoumány v rámci každodenního soužití
majitele s jeho psem, vlivu psa na osobní pohodu a dále u osob různým způsobem
ohrožených na psychické pohodě především v důsledku nedostatku sociálních kontaktů
či zhoršené schopnosti komunikovat s okolím (Siegel, 2013).
V rámci výzkumu byl zkoumán přímý vliv psa na kvalitu života, v rámci kterého
pes poskytuje svému majiteli společnost a podporu například v náročných životních
obdobích. Kromě toho byl také zjišťován nepřímý vliv psa na kvalitu života majitele.
Například během procházek pes může zprostředkovat více příležitostí k sociálním
kontaktům a zdravému pohybu, relaxaci v přírodě atd.
Přímým vlivem psa na kvalitu života se zabýval například Seeman (1966), který
zjistil, že domácí zvířata pomáhají k celkové psychické pohodě. Dále bylo zjišťováno,
jak může každodenní společná aktivita psa a jeho majitele a jejich vzájemný vztah
podpořit pocit sebeúcty majitele psa a zvýšit jeho vnitřní kohezi, což bylo popsáno
v souvislosti s psychoanalytickým směrem selfpsychologií. V rámci tohoto směru
popsaného Kohutem jsou uváděny jako stěžejní dva hlavní koncepty, a to koncept self
a selfobject. Self je psychologická struktura, která je základem osobnosti a dává osobě
pocit pohody, sebeúcty a celkové koheze. Selfobject představuje pro tuto osobu
významný objekt v okolí (může jít o zvířata, osoby, věci nebo zkušenosti), které zvyšují
pocit sebeúcty dané osoby a zvyšují vnitřní kohezi této osobě (Brown, 2013).
V rámci zkoumání vlivu psů na člověka byl proveden výzkum, kde se využilo
poznatků selfpsychologie k vytvoření semistrukturovaného 16otázkového interview
k vysvětlení typů selfobjektů, které mohou domácí zvířata naplňovat pro 24 účastníků.
Rozhovory byly směrované tak, aby identifikovaly, zda domácí zvíře může svému
majiteli poskytovat pocit vnitřní koheze, zvyšovat sebeúctu a vlastní akceptaci
a prohlubovat jeho klid (Brown, 2013).
V tomto směru se zjistilo, že se domácí zvířata mohou na zprostředkování pocitu
vnitřní koheze a na pocitu vyšší sebeúcty významně podílet a domácí zvíře tak tímto
způsobem může ovlivňovat osobní pohodu. V případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti
pak člověk může zažívat prázdnotu a pocity smutku (Brown, 2013).
Pes svými projevy náklonnosti poskytuje majiteli psa zkušenost konfirmace
a přispívá k pocitu kladného přijetí vlastní osoby. Tyto pocity umožňují pozitivní náhled
na sebe a zvyšují v majiteli psa zdravou hrdost a energii. V tomto konceptu poskytuje
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zvíře svému majiteli zkušenost, že je potřebný a hodnotný. To může více napomáhat
osobám, které mají sklon k úzkosti, tyto osoby se cítí se psem mnohem bezpečněji
a toto jim pomáhá zvýšit jejich životní stabilitu (Brown, 2013).
Tento efekt může být více patrný během dětství, kdy je self nezralé a závislé
na ostatních, především na matce. Postupně v průběhu dozrávání se u dítěte zlepšuje
emoční seberegulace, čímž se stává méně závislým na ostatních.
Lidé, kteří neměli v dětství stabilní osobu, která by o ně po dobu jejich vývoje
pečovala, mohou mít následně nedostatečně vyvinutou tuto emoční seberegulaci a jsou
více náchylní na kritiku, pesimismus a negativní emoce. Podle výzkumu profitují ze
vztahu s domácím zvířetem zejména ti lidé, kteří v dětství trpěli nedostatkem zkušenosti
primárního attachmentu. Těmto lidem mohou domácí zvířata poskytovat protektivní
vztah, který je kontaktní, mohou se na něj spolehnout, což přispívá k jejich emoční
stabilitě. Tato získaná vyšší emoční stabilita může dále pomoci v rozvíjení dalších
sociálních vztahů s lidmi a přispívá tak dále i k duševní a sociální pohodě (Brown,
2013). Zvýšení sebeúcty bylo prokázáno například u seniorů, kteří vlastnili psa (např.
Guzman et al., 2009).
Dle selfpsychologie lidé ve všech obdobích života potřebují určitou podporu ze
svého okolí. Tato podpora jim dává najevo, že jsou pro toto okolí hodnotní. Také
zvyšuje pocit vlastní sebeúcty. Na tomto pocitu sebeúcty se může podílet pes především
svými projevy náklonnosti k majiteli. Ten se díky těmto zážitkům může cítit jako více
milovaný a pro své okolí potřebný (Brown, 2013).
Vztah psů k lidem se dále popisuje jako nehodnotící, nezabývající se klady
a zápory vztahu a plně akceptující svého majitele bez výhrad. Vztah se zvířaty také není
zatížen sociokulturním hodnocením. Bez ohledu na sociální status a osobní historii
majitele psa, která nemusí být okolím akceptována, pes zůstává věrný svému majiteli.
Psi tak mohou vytvářet jedinečný způsob přijetí i pro osoby, které jinak nejsou
společností akceptovány (Pagani, 2013).
Dále mohou ze vztahu se psem profitovat zejména lidé, kteří se cítí dlouhodoběji
osamělí.
Osamělost lze definovat jako nepříjemnou zkušenost, která se objevuje, když
osobní síť sociálních vztahů je deficientní nějakým podstatným způsobem, buď
kvantitativně či kvalitativně (Peplau & Perlman, 1982). Pokud trvá delší dobu, může
vést k úzkostem, špatným copingovým strategiím a negativním pocitům.
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Kontakt se psem může v tomto případě zlepšit situaci dvojím způsobem. Pes je
sám o sobě faktorem, který může zeslabit pocity osamělosti, jak ukazuje například
studie, ve které se zjistilo, že ženy žijící samy bez zvířete byly signifikantně osamělejší
než ostatní ženy, které žily se psem či ve společenství s jinými lidmi. U starších žen,
které bydlely osamoceně pouze se svým psem, bylo zjištěno, že tyto ženy si vytvořily
silnou citovou vazbu ke svému psovi. Vzhledem k tomu, že měly se svým psem
intenzivnější interakce, například chodily s ním více na procházky a cestovaly s ním, lze
u nich sledovat jistý způsob kompenzace lidské společnosti zvířecím společníkem
(Zasloff & Kidd, 1994).
Je také dokázáno, že majitelé psů, kteří se cítí osaměle, zvyšují interakci se psy,
k níž patří zejména povídání se psy. Tímto způsobem si pak mohou nahrazovat
chybějící lidskou společnost a předpokládá se, že tak mohou získat větší přínos
v psychologické a sociální oblasti (Epley, Waytz, Akalis, & Cacioppo, 2008).
Komunikace se zvířaty se ukázala jako prospěšná ve studii, ve které byl
zjišťován terapeutický přínos pro pacienty, kteří byli dlouhodobě institucionálně léčeni
a zároveň měli v rámci své nemoci sníženou schopnost komunikace s ostatními lidmi.
V tomto případě působila interakce psů s těmito pacienty terapeuticky, neboť
nonverbální komunikace se psem byla pro pacienty snadnější a bylo tak snadnější
komunikaci navázat. U těchto pacientů pak byla zaznamenána i nižší míra úzkosti
a agresivního chování. V této interakci pacientů se psy byla oceňována především
neverbální komunikace za pomoci výrazu a pohledu, ale zejména také dotyků. Dotek
sám o sobě může mít mnoho funkcí a patří mezi základní lidské potřeby (Batson,
Mccabe, Baun, & Wilson, 1998).
Dále bylo u hospitalizovaných pacientů, kteří v domácím prostředí pečovali
o domácí zvíře a nemohli nyní s ním být v důsledku hospitalizace v kontaktu, zjištěno,
že byli alespoň v kontaktu s osobou, která se o jejich zvíře starala a na kterou povinnosti
péče delegovali. V 80 % zjišťovali stav péče o svého psa a ve 20 % mluvili na svého
psa každý den prostřednictvím telefonu. V rámci objektivity je nutné zmínit, že může
být pro takového člověka náročné najít osobu, která by o psa pravidelně pečovala dle
instrukcí majitele (Friedmann et al., 1983a).
Druhým způsobem, kterým může být kvalita života osamělých lidí zvýšena, je
samotná péče o psa a možnost díky této péči zapojit se do interakcí s dalšími lidmi,
například při venčení psa. Psi takto přispívají k socializaci svého majitele a mohou
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působit jako sociální facilitátoři. Vycházky v přítomnosti psa významně zvyšují
pravděpodobnost konverzace s cizím člověkem (Wells, 2004).
Kromě procházek a pečování existuje celá řada společných aktivit v rámci
každodenního společného trávení času člověka a psa, mezi něž patří například vstávání,
krmení psa, vítání atd., což může být významné zejména pro rizikové skupiny,
například pro starší lidi nebo lidi s dlouhodobým psychickým onemocněním. Těmto
lidem mohou přispívat k prožívání smysluplnějšího života. Ve výzkumu, kde byly
vedeny rozhovory se staršími lidmi, kteří vlastnili psa, bylo zjištěno, že pes může
představovat protektivní faktor pro život sám, neboť oni vědí, že pes potřebuje, aby ho
nakrmili, ale také emocionálně, že by je pes velmi postrádal (Cherniack & Cherniack,
2014).
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Empirická část
7. Výzkumný plán
V uplynulých 30 letech byly provedeny četné výzkumy, které postupně
obohacovaly poznání podmínek a okolností, za kterých může být pes pro kvalitu života
a zdraví svého majitele přínosný. Nutno říci, že jednotlivé výsledky studií mezi sebou
nejsou zcela konzistentní a ve svých závěrech se v některých případech značně liší. Lze
tak nalézt celou řadu studií, které shledaly pozitivní vliv domácích zvířat na kvalitu
života a zdraví jejich majitelů, kromě nich však existují studie, které nezaznamenaly
signifikantní rozdíl mezi majiteli psů a ostatními lidmi, a některé dokonce uváděly, že
domácí zvíře může v některých situacích znamenat i negativní efekt na zdraví či osobní
pohodu.
Herzog (2011) se dále ve svém příspěvku zabývá možnými důvody nižší
konzistence v závěrech jednotlivých studií. Mezi ně uvádí především velkou diversitu
výzkumných designů, nemožnost v některých případech provést randomizované
experimenty, kde by účastníci byli náhodně přiřazeni do skupiny se psy a kontrolní
skupiny. To může mít za následek sníženou možnost interpretovat rozdíly mezi majiteli
psů a ostatními lidmi.
Předpokládaný kladný vliv psů na kvalitu života a zdraví jejich majitelů tak dle
něj stále zůstává na úrovni hypotézy, kterou je nutné budoucími výzkumy ověřit. Tyto
výzkumy mají následně také objasnit okolnosti a podmínky, za kterých mohou domácí
zvířata přispívat ke kvalitě života a zdraví. Také je nutné se zabývat otázkou, pro koho
mohou mít psi největší benefity (Herzog, 2011).
Dále se tímto tématem zabýval také Siegel (2013), který na základě srovnání
jednotlivých studií uvádí, že data získaná v rámci multietnického vzorku vykazovala
značnou variabilitu. Na základě těchto zjištění doporučuje zkoumat vliv domácích zvířat
u různých výzkumných vzorků a v rámci odlišných kulturních prostředí (Siegel, 2013).
V návaznosti na tyto požadavky ohledně budoucích výzkumů zabývajících se
tímto tématem byly stanoveny výzkumné cíle, metoda sběru a analýzy dat. Samotný
výzkum byl proveden podle následujícího plánu:
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 přípravná fáze (definice cíle výzkumu, stanovení hypotéz, stanovení výběru vzorku
a jeho velikosti, navržený design výzkumu, zabezpečení etiky výzkumu)
 sběr dat
 analýza a interpretace získaných dat
 závěrečná diskuse
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8. Přípravná fáze
8.1 Výzkumný cíl
Na základě výše uvedených požadavků byly stanoveny i cíle tohoto výzkumu.
Výzkumným cílem bylo seznámit se s individuálními zkušenostmi s péčí o psa
a pochopit tak více do hloubky vnímaný vliv psa na kvalitu života a subjektivní pohodu
majitelů psů. Mezi přednosti kvalitativního výzkumu uvedených Hendlem (2008) patří
zejména možnost zkoumat jednotlivé fenomény v přirozeném prostředí. Z tohoto
důvodu byl zvolen kvalitativní výzkum, neboť nabízí řadu možností, jak získat vhled do
zkoumané oblasti.

8.2 Výzkumné otázky
Pro dosažení cíle výzkumu byly formulovány následující výzkumné otázky:
1) Jakým způsobem pes dle subjektivního hodnocení svého majitele přispívá ke
kvalitě života?
2) Jakým způsobem pes ovlivňuje subjektivní pohodu svého majitele a jeho
rodiny?
3) Jaké jsou přínosy vlastnictví psa pro jeho majitele s ohledem na specifická přání
a rozdílné potřeby v různých obdobích života?
První výzkumná otázka slouží ke zmapování jednotlivých témat, v jejichž rámci
majitelé psů uvažují o přínosu psa pro jejich život. Kvalita života je zde pojímána
v návaznosti na její definici od odborníků z torontské univerzity jako stupeň, v němž
daná osoba dokáže využívat příležitostí ve svém životě („The quality of life model“,
n.d.).
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Tato otázka bude zodpovězena na základě tří dimenzí torontského modelu
kvality života, na základě kterých bude popsáno, jak vlastnění psa ovlivňuje tyto oblasti.
Mezi 3 základní dimenze konceptu kvality života patří:
 Být (Being) ‒ fyzickou, mentální a spirituální rovinu lidského bytí.
 Někam patřit (Belonging) – vztah k danému prostředí, ve kterém člověk žije.
 O něco usilovat, něčím se stávat (Becoming) ‒ dosahování vlastních cílů a aspirací.
Zde budou na základě rozhovorů s jednotlivými účastníky výzkumu zjišťovány
způsoby, kterými pes umožňuje žít kvalitnější život v souvislosti s životním stylem,
zdravím, přáními, očekáváními a plány majitele psa.
Druhá výzkumná otázka se zaměřuje na prožívanou subjektivní pohodu ve
vztahu k vlastnění psa. V rámci ní tak bude především zjišťováno, jaký má pes vliv na
emoční prožívání a také jak ovlivňuje pes spokojenost v různých oblastech života.
Třetí výzkumná otázka se zaměřuje na pochopení vlivu životní situace majitele
psa, v rámci kterého je přínos psa uvažován. Dále bude také zjišťováno, zda pes může
mít pro jednotlivé majitele odlišný přínos na základě jejich životní situace a očekávání,
které od psa měli před jeho pořízením.
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9. Sběr dat
9.1 Metoda výběru respondentů
Výběr probandů probíhal metodou záměrného výběru, kdy byli cíleně
vyhledáváni účastnící, kteří splňovali kritéria pro výzkum a zároveň byli ochotni se do
výzkumu zapojit. Konečný počet probandů nebyl před začátkem výzkumu stanoven.
Kritériem pro ukončení náboru dalších respondentů byla dostatečná saturace dat v rámci
dospění do bodu teoretického nasycení.
Stanovenými podmínkami pro účast na výzkumu bylo vlastnictví psa alespoň
po dobu půl roku před konáním rozhovoru a zároveň každodenní péče o tohoto psa
v podobě pravidelných procházek a dalších aktivit.

9.2 Charakteristika výzkumného vzorku
Výzkumný vzorek se skládal ze čtrnácti respondentů, čtyř mužů a deseti žen,
jejichž věk byl v rozmezí od 35 do 65 let s průměrným věkem 52 let. Tito respondenti
vlastnili psy, kteří nikdy neprošli odborným výcvikem. Všichni majitelé psů žijí
v Praze. Respondenty byly osoby zaměstnané, samostatně podnikající či ve starobním
důchodu. Osm respondentů žilo v manželském svazku v rodině společně s dětmi. Tři
respondentky žily samostatně, jedna respondentka žila ve společné domácnosti
s matkou a dva respondenti žili ve vztahu společně se svým partnerem nebo partnerkou.
Jedenáct respondentů mělo jednoho psa, dva respondenti měli dva psy a jedna
respondentka měla čtyři psy. Respondenti průměrně vlastnili v současné době druhého
nebo třetího psa, ale například u šedesátileté respondentky se jednalo již o dvacátého
psa, což bylo zapříčiněno tím, že v rodině již od dětství bylo zvykem mít pět až sedm
psů dohromady v jednom období.

9.3 Metoda sběru dat
V rámci kvalitativního designu výzkumu se používají jednotlivé metody, které
se aplikují v rozdílných situacích. Hendl (2008) pro porozumění zkušenosti účastníků
výzkumu, jejich myšlenek a pocitů doporučuje užít výzkumnou metodu interview, která
byla následně zvolena i pro tento výzkum. Dále byla vymezena míra strukturovanosti
rozhovoru. V tomto případě se jako nejvhodnější jevila forma polostrukturovaného
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rozhovoru, jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností
celého procesu získávání informací (Hendl, 2008). Výhodou této metody, kterou je
právě její flexibilita, je možnost se v rámci jednotlivých rozhovorů zaměřit na jednotlivá
témata v souvislosti s tím, co budou respondenti považovat za významné. Zároveň tato
forma poskytla určitou možnost se na základě výzkumných otázek doptat, případně si
nechat dovysvětlit jednotlivé odpovědi a získat tak ucelenější pohled na zkoumaný
fenomén tak, jak ho vnímají jednotliví respondenti. Pro tento typ rozhovoru tak byla
následně sestavena a připravena sada otázek. Pokládány byly zejména otevřené otázky,
které umožnily co nejdetailněji popsat jednotlivé zkušenosti. Další popis těchto otázek
je následně uveden dále v textu. Při kladení jednotlivých otázek bylo následně dbáno na
jejich srozumitelnost pro jednotlivé respondenty, kteří měli možnost se vždy zeptat na
znění otázky, případně se doptat na její konkrétní význam. V průběhu rozhovorů nebyly
uváděny moje názory a stanoviska, neboť jsem takto nechtěl ovlivnit respondenty v
jejich individuálním vnímání situace.
Doba rozhovorů se pohybovala mezi jednou až dvěma hodinami v závislosti na
počtu doplňujících otázek, případně na množství detailněji probíraných oblastí. Po
skončení rozhovoru obvykle následovalo kratší povídání o myšlenkách, pocitech
a celkovém dojmu z rozhovoru. To bylo velmi užitečné a přispívalo to k ještě lepšímu
pochopení názorů a odpovědí respondentů Tyto rozhovory se konaly v období od
března až do června 2020. V místě jejich konání přispíval v šesti případech situační
faktor, kdy byli jednotliví respondenti získáni aktivním dotazováním lidí z okolí mého
bydliště, kteří byli v tu dobu na vycházce se psem, zda by byli ochotni zúčastnit se
výzkumu na téma úlohy psů v jejich životě. Z tohoto důvodu byly také tyto rozhovory
provedeny ve venkovním prostředí. U osmi respondentů byl sjednán rozhovor
telefonicky, kdy byl respondent doporučen okolím a byl mi poskytnut telefonický
kontakt. V případě, že respondenti souhlasili s tímto rozhovorem, byl domluven čas
a místo rozhovoru. V těchto případech se jednalo o domovy respondentů. Žádného
z respondentů jsem blíže neznal.
Před dotazem ohledně účasti na výzkumu byly vždy představeny okolnosti a cíle
výzkumu a také byla uvedena kritéria pro účast na výzkumu. Předpokládaný čas
rozhovoru a témata, kterých se rozhovor týkal, byl všem respondentům dopředu znám.
Stejně tak byl vždy před začátkem rozhovoru sdělen respondentům účel, za kterým je
rozhovor prováděn, také byl od všech získán písemný informovaný souhlas, v jehož
rámci se respondenti blíže seznámili s okolnostmi výzkumu a na jehož základě
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souhlasili se svojí účastí. Součástí informovaného souhlasu bylo také ujištění, že
informace získané v rámci rozhovoru nebudou použity pro jiné účely než pro účely
tohoto výzkumu a také že jména všech účastníků budou pozměněna tak, aby na jejich
základě nebylo možné dotyčnou osobu identifikovat.
Následně byly v průběhu rozhovoru jednotlivé odpovědi zaznamenány do
poznámkového bloku. Tyto odpovědi byly zaznamenány u některých otázek
v nezkrácené podobě, v jiných byly poskytnuté odpovědi zaznamenány ve zkrácené
formě v podobě podstatných údajů, kratších zápisů a klíčových pojmů.
Za účelem kontroly, uchování a dalšího rozboru dat byl také zřízen výzkumný
deník, ve kterém bylo po každém rozhovoru zaznamenáno pořadí daného rozhovoru,
prostředí, v jakém rozhovor probíhal, délka a okolnosti rozhovoru. Kromě toho byla v
deníku popsána určitá specifika jednotlivých rozhovorů, kde bylo například uváděno, v
čem byl rozhovor zajímavý, případně některé podněty pro další rozhovory.
V deníku byl také před začátkem samotného výzkumu na základě sebereflexe
popsán můj vztah k studovanému tématu a také moje osobní zkušenost s domácími
zvířaty. Kromě toho také bylo popsáno, jakým způsobem mě tyto osobní zkušenosti
mohou ovlivňovat, tak abych v rámci sběru dat mohl zůstat pokud možno co nejvíce
nezaujatý. V tomto ohledu pak je především uvažována doba, kdy jsem byl vlastníkem
psa. Snažil jsem se sám pro sebe specifikovat, jaké výhody a nevýhody vlastnění psa
pro mě představovalo. Tato sebereflexe následně přispěla k detailnějšímu uvědomění
mých vlastních postojů a názorů a pochopení, že zkušenosti s vlastněním psů ostatních
respondentů se mohou podstatně lišit, na což je důležité brát zřetel při následné analýze
a interpretaci dat.
V rámci rozhovoru byly kladeny připravené otázky, které byly rozvíjeny
doplňujícími otázkami. Ty byly reakcí na nové informace a měly za úkol je detailněji
přiblížit. První otázky směřovaly k základním informacím o majiteli psa, jeho rodině
a dále byla zjišťována jeho historie vlastnění psů, kdy bylo zjišťováno, jaká plemena
respondent vlastnil, jaké s nimi měl zkušenosti.
Dále se otázky týkaly výběru psa s důrazem na motivaci a očekávání, která tento
výběr provázela, a následně bylo diskutováno, jak tato očekávání byla naplněna a zda
by si majitel svého psa pořídil opětovně i nyní, když má již reálné informace
a zkušenosti ze současnosti.
Také bylo zjišťováno, jaké výhody a nevýhody považuje respondent při
vlastnictví za důležité, v čem ho vlastnictví nejvíce omezuje a co mu naopak přináší.
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V další části rozhovoru byla zkoumána důležitost psa pro vlastníka a vliv vztahu se
psem na osobní pohodu, náladu, životní spokojenost a na fyzickou aktivitu. Zvláště byla
diskutována sociální pohoda, zda majiteli psa přináší uspokojení setkávání s jinými
majiteli psů. Dále byl zjišťován vliv vlastnění psa na ostatní členy rodiny.
Kromě toho bylo zjišťováno, jakým způsobem pes a jeho majitel tráví volný čas,
byly zjišťovány pozitivní zážitky se psem, ale i náročné a pro majitele obtížně
zvládnutelné období.
Závěrem jsem se zajímal o subjektivní hodnocení majitele, jak pes ovlivňuje
jeho životní situaci. V závěru rozhovoru jsem ponechal čas na probandovy názory na
jeho život se psem a otevřel otázku, co ještě v rozhovoru nebylo zmíněno a co by
nemělo být opomenuto. S výjimkou připravených otázek byly v průběhu rozhovoru
ještě pokládány otázky doplňující, které navazovaly na nově zjištěná fakta, jakými bylo
například ovlivnění vztahů s rodinnými členy a blízkými osobami majitele psa.
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10. Analýza a interpretace získaných dat
10.1 Metoda analýzy dat
Jako metoda analýzy dat byla použita tematická analýza. Použití této metody je
vhodné v případě, že si výzkum klade za cíl objevovat nové fenomény v určité oblasti
a získat nový pohled na zkoumanou oblast (Braun & Clarke, 2006).
S její pomocí je možné identifikovat, analyzovat a popsat vzory a témata
vyskytující se v datech. Dále umožňuje organizovat data do smysluplných celků, ale
také je následně interpretovat v souvislosti s výzkumnými otázkami. Zároveň pro její
použití není nutné vycházet z již existujících teorií a dovoluje získat nový pohled na
zkoumanou oblast (Braun & Clarke, 2006).
Metoda je také vhodná pro přiblížení zkušeností participantů. V neposlední řadě
byla tato metoda vybrána pro její flexibilitu ve výběru obsahově relevantních informací
a jejich zařazení do širších souvislostí (Braun & Clarke, 2006).
Jednotlivá témata byla z textu získána nejdříve metodou dedukce, v rámci které
nebyla kódovaná všechna data, ale pouze ta, která se zdála být významná ve vztahu
k výzkumným otázkám. Následně byl zvolen přístup induktivní, v rámci kterého je
kódování a návrh témat určen obsahem dat.
Data byla analyzována na základě otevřeného kódování, přitom jednotlivé názvy
kódů nebyly dopředu stanoveny a byly určovány až v průběhu analýzy dat. Během
analýzy jsem se snažil data interpretovat a nacházet v nich hlubší smysl ve vztahu ke
stanoveným výzkumným otázkám. Během analýzy dat bylo postupováno podle fází, jak
jsou popsány Braunem a Clarkem (2006).
Popis jednotlivých fází procesu analýzy:
1. Seznámení se s daty: přepis dat, mnohačetné čtení, psaní poznámek k jednotlivým
částem textu.
2. Vytvoření prvotních kódů: systematické kódování významných částí textu.
3. Vytvoření výstižných témat: na základě shromáždění a zkoumání kódů a dat.
4. Propracování témat: kontrola jednotlivých témat ve vztahu ke specifickým kódům
a ve vztahu k celému textu.
5. Specifikace témat: pokračující analýzou se jednotlivá témata více specifikují, jsou
dále definována a pojmenovávána.
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6. Napsání výsledné zprávy: propojení získaných odpovědí, určení a popis vztahu témat
k výzkumné otázce.
V souladu s jednotlivými fázemi začala tematická analýza detailním
seznámením se vzniklým materiálem, následovalo postupné pročítání textu, psaní
poznámek k jeho jednotlivým částem a podtrhávání frází a vět, které se zdály ve vztahu
k výzkumným otázkám jako významné.
Proces kódování skrze celý text zahrnoval označení a pojmenování jednotlivých
frází a úryvků, které se vztahovaly k výzkumnému tématu, a následné vytvoření
seznamu kódů, jejichž kategorizací následně vznikla jednotlivá témata. Další krok
analýzy zahrnoval uvažování nad vztahem mezi jednotlivými tématy, úrovněmi
jednotlivých témat a signifikancí témat ve vztahu k výzkumné otázce. Postupně tak
došlo k redukci témat do jejich výsledného počtu. Získaná témata byla následně dále
specifikována, pojmenovávána a následně popsána ve výsledné zprávě.
Vzhledem k tematickému zaměření a náplni studie byl zvolen přístup induktivní,
od kterého se odvíjí i specifický výběr kódování a návrh témat. V tomto případě se
vychází z myšlenky, že kódování a návrh témat jsou určeny obsahem dat.

10.1 Témata vzešlá z analýzy dat
Naplnění očekávání v realitě
Tato oblast je velmi závislá na individuální životní situaci a celkovém kontextu,
v rámci kterého si respondenti svého psa pořizovali. Pro mnoho z nich měl tento kontext
významný vliv na jejich prožívání a hodnocení přínosu psa pro život majitele a případně
dalších členů rodiny. Očekávání v rámci hlavní úlohy psa byla u jednotlivých
respondentů obdobná, a sice získat pro sebe či pro celou rodinu společníka a kamaráda.
Z toho plynuly také očekávané vlastnosti zvířete, mezi které patřila hravost, přátelská
povaha atd. Další očekávání již plynula z rozdílných motivací respondentů k pořízení
psa. U tří respondentů se jednalo o pořízení psa dítěti, které mělo mít také výchovný
účel, který měl děti učit odpovědnosti. Často se však ukázalo, že naplnění jednotlivých
očekávání bylo ovlivněno faktory, které před pořízením nebyly zřejmé, v některých
případech ani nemohly být očekávány, protože například. děti pečovaly o psa, jak před
jeho pořízením slibovaly, nebo zda povaha psa byla odlišná od očekávání majitele.
Paní D. A. říká: „Dcera Anička má nyní 10 let a dokáže se o psa postarat. Je
v tom dobrá. Ve škole nám doporučovali, aby měly děti nějakou povinnost o cokoliv.
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Dcera se pravidelně stará o psa, plní dohody a je v tom dobrá, zvýšila se tak její
zodpovědnost, dbáme na to, aby byla stále senzitivní ke svým možnostem a v případě
únavy dokázala požádat o pomoc ostatní členy rodiny v péči o psa, a to se nám také
daří.“
Opačný případ uvádí paní L. U.: „Moje dcera si psa přála, po delším
přemlouvání jsme jí vyhověli, když jí bylo osm let, protože nám přislíbila, že se o psa
bude ochotně starat. Toto zpočátku činila, ale její zájem vymizel v období puberty.
Začala raději dávat přednost svým kamarádkám a svým koníčkům. Když jsme jí
připomněli její slib ohledně péče o psa, tak nám řekla, že přeci nemůžeme věřit malému
dítěti tyto sliby, a tudíž je to naše odpovědnost. Příchod psa do rodiny bych po této
zkušenosti lépe naplánovala a pořídila bych psa dříve, tak aby délka života psa více
odpovídala zájmu mé dcery o péči o psa.“
Přitom ve dvou případech se pes choval pozitivně ke svým majitelům, ale již
ne k dalším psům na procházkách. V rámci toho tak u některých respondentů došlo
k poznání, že chování psa se odlišuje ve vztahu k nim, který byl často kladný, ve vztahu
k jiným psům na vycházce se pes mohl chovat neočekávaně. Zásadní vliv na další
prožívání soužití se psem mělo to, zda se tyto rozdíly vzhledem k očekávání podařilo
postupem času vyřešit. Například u respondentů, jejichž děti již nechodily se psem, jak
slibovaly, převzali postupně odpovědnost za procházky a péči o psa postupně rodiče
dětí. I když to při plánování pořízení psa nepředpokládali, byla to tak pro ně
neočekávána změna, kterou respondenti hodnotili nakonec většinou kladně a chození na
procházky si oblíbili.
V některých případech již nebylo možné situaci takto vyřešit a například někteří
respondenti uváděli, že i když jejich psi měli doma klidnou a přátelskou povahu, tak při
venčení začali vykazovat vůči ostatním psům i nepřátelské chování a tyto procházky
se následně stávaly i zdrojem stresových okamžiků.
Opačný případ nastal u respondentky, která si pořizovala již svého v řadě třetího
psa, přičemž byla v rámci svých zkušeností připravená i na možné potíže, které s tím
mohou nastat. Pes však naprosto předčil její očekávání, překvapila ji jeho přátelská
povaha, dobrosrdečnost a celková vysoká přizpůsobivost Je tak možné říci, že existují
při pořizování psa faktory, které lidé pořizující si psa poprvé nemusí očekávat, ale které
jsou následně podstatné pro hodnocení přínosu psa pro osobní pohodu.
Například A. V. uvádí: „Překvapilo mě, jak můj pes Jessinka, která je
čokoládový labrador, je hodňoučká, milá a poslušná. Vzhledem k tomu, že jsem před tím
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měla především spíše psy, které šlo těžko zvládat, tak jsem mile překvapena, protože
tento můj poslední pes je ze všech nejhodnější. Jessinka je tak hodná, že se jen těžko
může ještě zlepšit.“
Vztah se psem
Respondenti si pořizovali psa především z důvodu získání společníka a přítele.
Majitelé psa byli většinou připraveni na vztah se psem, který bude zahrnovat citovou
vazbu, vzájemnou přátelskou interakci a reciprocitu. Tato citová vazba je u všech
respondentů hodnocená jako kladná, kdy v psovi nacházejí přítele, kamaráda, kterému
se mohou svěřit. Jedna respondentka dokonce popisuje, že vlastnictví psa je prvek
spojující všechny členy rodiny.
Paní A. M.: „Stejně jako nyní pro mě byla v minulosti důležitá přítomnost psa
v rodině pro mého syna, když byl malý. Byl to jeho velký kamarád, dělili se o jídlo
a hráli si spolu. Proto si myslím, že bez psa není rodina.“
Paní R. E. uvedla: „Ostatní členové rodiny na můj vztah se psem někdy žárlí,
u dětí se jedná spíše o recesi, ale u mého manžela je to někdy myšleno i vážně. Dcera mi
dokonce žertem posílá fotky s tím, jak se pes k ní má v mé nepřítomnosti, když jsem
v práci.“
Paní D. A. uvedla: „Pro manžela je pes hlavně přítel, pro mě je to především
radost, energie, když se ke mně pes přitulí, tak dodá i něhu a samozřejmě je to
i kamarád a tmelí naší rodinu. Například když se hádáme, tak pes zaleze do kouta a my
si tak uvědomíme, že už je to na něj moc a zklidníme se.“
Vztah psů k lidem je popisován jako přímočarý, upřímný a nepodmíněný
sociálním postavením, momentální náladou atd.
Paní D. A.: „Líbí se mi, že neřeší minulost, například se bojí veterináře, ale je
to jen chvíle, když odejdeme a dostane odměnu, tak je opětovně veselý a neřeší minulost.
Tím přitahuje moji pozornost k situaci tady a teď. Mám blíž k vlastní duši, když cítím tu
jeho.“
Dále uvádí: „Pes svým kamarádským jednáním, které je bezpodmínečné, zvyšuje
moji sebedůvěru. Má mě rád bezpodmínečně, neřeší zrovna, jaká jsem.“
Jednotliví respondenti se shodovali na tom, že vztah se psem se podobá
v mnohém lidským vztahům, ale není stejný. Popisované vlastnosti byly hodnoceny
především u dvou respondentů, kteří již neměli partnera pro něž bylo obtížné se
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přizpůsobovat životu nového partnera. Popisovali, že v jejich věku již mají své zvyky
a zrovna tak jejich partneři a není snadné se přizpůsobit. Vztah se psem tak následně
hodnotili jako velmi přínosný pro kvalitu jejich života, neboť chtěli mít společnost, ale
zároveň takovou, které by se nemuseli příliš přizpůsobovat.
V tomto ohledu pro ně byl vztah se psem velmi přínosný, neboť některé aktivity,
například výlet do lesa, by sami absolvovat nechtěli, ale pes pro ně v tomto ohledu
představoval společníka, který je při těchto a podobných aktivitách doprovázel. Přínos
pro lidi, kteří by se jinak cítili osaměle, byl zřetelný i v odpovědích respondentů
s rodinami, kteří se shodovali v tom, že vztah se psem je pro ně velmi významný a ještě
vyšší významnosti by dosáhl v případě, že by rodinu neměli.
Citová vazba však v některých případech byla také zdrojem určitého stresu, kdy
například někteří respondenti velmi prožívali, pokud jejich pes onemocněl nebo pokud
se o něj z nějakého důvodu nemohli postarat. Citová vazba tak v takových situacích
způsobovala někdy i dlouhodobé pocity zátěže a negativní myšlenky.
Období života
Pes je pořizován na poměrně dlouhé období života, během kterého se mohou
v čase měnit hodnocení toho, zda pes přispívá k osobní pohodě. Například jedna
z respondentek uvádí, že v okamžiku, kdy její děti již mají svůj vlastní domov,
plánovala, že přijde období, kdy již nebude muset tolik pečovat o druhé, bude moci více
cestovat a žít svobodněji. Postupně tak získala pocit, že jí pes v prožívání určité
svobody spíše omezuje, neboť vyžaduje péči každý den. To ovšem neznamená, že by
psa neměla ráda, dříve procházky s ním oceňovala, ale jelikož je život psa poměrně
dlouhý, nastalo období, kdy si představuje trávení volného času nezávisleji na ostatních.
Chtěla by nyní více cestovat, poznávat. Z tohoto hlediska i přes citovou vazbu vnímá
psa také jako určité omezení pro plány a očekávání, které má od trávení volného času.
Paní L. U. dále uvádí ke vztahu se psem: „Pes mi zrcadlí moje témata, která se
mi opakují, chci, aby kolem mě všichni byli spokojeni, a sebe dávám až na poslední
místo. Trošku se zlobím na své dcery, které si psa vyprosily a nyní mi s ním nepomáhají,
toto se mi stává často i v jiných věcech, že chci ostatním vyhovět, ale problémy potom
zůstanou k řešení mně. Ráda bych se věnovala svému seberozvoji, dcery jsou již dospělé
a mohla bych tak chodit na rozvojové kurzy a mít svou svobodu, ale vzhledem k tomu, že
mi dcery již příliš nepomáhají, tak se cítím tímto omezená. Chtěla bych, aby se psovi
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dobře žilo, vytvořit mu dobré podmínky, chtěla bych, aby kolem mě byli všichni
spokojeni, ale zároveň mě to omezuje v mé svobodě.“
U ostatních respondentů není natolik výrazná jejich změna hodnocení v čase, ale
u více respondentů se objevilo hodnocení přínosu psa pro život jako celkově kladné,
s výjimkou určitých období, která pro ně byla poměrně stresující. Jednalo se například
o chvíle, kdy byl pes nemocen a majitelé tak prožívali starost o něj, ale také obavy do
budoucna a někdy i silný smutek, protože zdravotní stav psa byl vážný. V návaznosti na
to pak většina majitelů psů, kteří již v minulosti měli jiného psa, jmenují obtížné období
odchodu psa ze života. Toto období bylo prožíváno natolik silně, že i po dlouhé době od
této události vyvolává při vzpomínce na ni silné emoce.
Pan L. W. uvádí: „V minulosti jsem se staral o psa svých dětí, které o něj moc
nepečovaly. Jednalo se o psa v závěru svého života, kdy byl velmi nemocný. Toto období
bylo dost dlouhé a všichni mi radili, abych nechal psa u veterináře uspat, ale zároveň
nikdo toto nechtěl vyřídit. Bylo to pro mě velmi těžké období, kdy po dlouhém
rozhodování jsem nakonec zvolil toto milosrdné řešení. Už bych to nechtěl nikdy zažít,
a proto pečuji pouze o štěňata do jednoho roku, která později předávám k výcviku na
asistenční psy.“
Paní A. D. uvádí: „Až jednoho dne můj jorkšír odejde, tak to asi nepřežiju.“
Paní Š. I. uvádí: „Abychom předešli smutku, spojeným s odchodem psa, tak jsme
vymysleli strategii, že máme nyní vždy psy dva, je to výhodné, protože starší pes pomáhá
s výchovou mladšího a hodně ho naučí. Také při odchodu staršího psa moje děti
a vnoučata tolik nesmutní, protože mají již dalšího pejska v rodině.“
Tuto metodu zařadila poté, co prožívala poměrně dlouhé období nemoci u svého
předchozího psa a následně jeho ztrátu. Toto období považuje za natolik emočně
náročné, že i přes to, že psy má velmi ráda, hledala možnost, jak se tomuto období
vyhnout. Nikdo z respondentů přímo nejmenoval období, kdy mu pes dával větší přínos
než v ostatních obdobích s výjimkou koronavirové karantény. V tomto období shodně
všichni respondenti oceňovali přínos svého psa, který je v této stresové situaci uklidnil
a také umožnil jejich pohyb v přírodě či venku, který byl pro ostatní obyvatele povolen
jen v nejnutnějších případech.
Paní A. M. uvedla: „Mít psa je pro mě velké plus a při koroně jsem byla ráda, že
můžu jít ven a nejsem tu sama.“
Především lidé, kteří žili v jednočlenné domácnosti pouze se svým psem,
sdělovali, že se necítili psychicky dobře a měli nutkání sdělovat informace stran
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koronovirové pandemie a v této kritické situaci jim pes poskytoval oporu více než kdy
jindy. Měli pocit, že kdyby byli doma opravdu sami, tak že by to pro ně bylo mnohem
těžší. Více respondentů se ve svých odpovědích shodovalo, že jejich přínos je
především v každodenních interakcích, v trávení volného času atd. Jednotlivé události
nejsou samy o sobě podstatné, ale protože se stále opakují a jsou příjemné a milé pro
své majitele, mají vliv na náladu respondentů.
Individuální význam
Lze říci, že i když se pes u jednotlivých respondentů příliš nelišil ve svých
projevech chování, náklonnosti a potřebách, z hlediska člověka mu byl přikládán často
odlišný význam, který se odvíjel od kontextu života, ve kterém jednotlivec žije a také
od jeho aktuálních potřeb, které by pro něj bylo složité naplnit jinak.
Paní Š. I. uvedla: „Pes mi umožňuje využívat všechny kvality života a můj život
bez zvířat by byl ochuzený. Kdybych neměla zvíře, tak by mi to velmi chybělo, souvisí to
s mojí hodnotovou orientací, znám lidi, kteří nemají zvířata, protože mají rádi své
pohodlí a nejsou ochotni pro druhé nic udělat. Já se cítím chováním psů velmi
obohacená, představují pro mě nezaměnitelné hodnoty a jsem ochotná pro to leccos
obětovat.“
Například jedna z respondentek oceňovala význam svého psa, který jí umožňuje
propojení s přírodou, kdy v jejím pojetí hodnotila současnou dobu jako uspěchanou atd.
Respondentka A. V. říká: „Dnešní doba je příliš uspěchaná, v práci se zvyšuje
tlak na výkon a na přesnost. Životní prostředí se zhoršuje a je stále těžší odpočinout
si a načerpat nové síly v přírodě, proto mi tolik pomáhá být nablízku přírodě při
procházkách se psem. Když vidím její radost z procházky v lese, tak to ještě umocňuje
radost moji.“
Respondentka Š. I. uvedla: „Mám velmi ráda dotýkat se svého psa, je to pro mě
terapie, příjemně mě to oblažuje, i to, že vidím, jak se to psovi líbí. I když mám velkou
rodinu, děti a vnoučata, tak u svého psa vidím pro mne jinou důležitou dimenzi, kterou
lidi prostě nemají.“
Pro dalšího z respondentů, který mohl pracovat z domova, představoval pes
především každodenní pravidelnou aktivitu při jeho venčení a starání se o něj. Dával mu
tak pocit řádu dne, díky psovi v něm viděl určitou pravidelnost, která by mu jinak
chyběla, neboť svoji práci může provádět v jakémkoliv čase a odkudkoliv. U mnoha
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respondentů byl pes popsán jako kamarád a přítel, ale u některých obzvláště zastával
úlohu blízké bytosti, která uspokojovala potřeby blízkosti, bezpečí atd. Jednalo se
především o respondenty, kteří žili sami a zároveň podporu a kontakty s okolím tak
nepociťovali jako plně dostačující. Do určité míry tak pes nahrazoval partnera s tím, že
dle respondentek měl vzhledem k lidskému protějšku i některé jiné cenné kvality.
Především to, že pes je věrný a svého vlastníka ve vztahu nikdy nezradí.
Paní A. M. uvedla: „Kolikrát je pes lepší než člověk, hlavně muž, který dokáže
i ublížit. Kvalita se nedá srovnat. Pes nahradit člověka úplně nemůže, ale můj partner
mě začal v práci omezovat a chtěl, abych trávila čas pouze s ním. Po čase z toho vznikla
ponorka. Radši jsem šla od něj pryč a radši trávím čas se svým psem. Nejraději trávím
čas v přírodě se svými psy, kteří mě neomezují. Těžko si zvykám na nové partnery ve
svém věku, protože máme často rozdílné zvyky. Přestože mám vnoučata, tak je nechci
dlouhodoběji hlídat, protože je to pro mě příliš velká zodpovědnost a bojím se, aby se
jim něco nestalo.“
Pro jednu z respondentek sloužilo pořízení psa jako náhrada za nenaplněné přání
mít druhé dítě, se kterým manžel nesouhlasil.
Paní R. E. uvedla: „Svého druhého psa jsem si musela vyzískat na svém
manželovi, protože jsem se cítila osamělá, něco mi v životě chybělo a přála jsem si
druhé dítě. Manžel s tím však bohužel nesouhlasil, ale já jsem to nevzdala, podařilo se
mi ho potom přemluvit a pořídili jsme si nového psa. Nakonec jsem manžela přemluvila
i k druhému dítěti.“
Další respondenti ve svém psovi viděli také pomocníka při výchově dítěte s tím,
že se děti budou podílet na péči o něj a naučí se tak větší odpovědnosti.
Pro některé respondenty bylo v neposlední řadě důležité zvýšení osobního
bezpečí.
Například Paní A. V.: „Se psem se nebojím na dlouhé procházky i do hlubokého
lesa, kde si nikdy nemůžu být jistá, koho zde potkám, ale vím, že pes by mě určitě bránil
a také by si eventuální útočník útok rozmyslel, protože mám velkého psa.“
Vnímaný vliv na zdraví
Zdraví je zde v návaznosti na jeho definici Světové zdravotnické organizace
chápáno jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Všeobecně lze říci, že
respondenti vnímali vlastnění psa jako přínos pro své zdraví, přičemž jednotliví
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respondenti si více cenili rozdílných přínosů. Celkově byl také kladně hodnocen vliv
psa na zdravý životní styl, a to zejména ve spojitosti s procházkami, které se tak stávají
denním programem pro vlastníky psů a které někteří dále rozvíjeli v podobě výletů do
přírody či ke společným sportovním aktivitám.
Paní B. A.: „Vycházky jsou pro mě duševní vzpruha, jdu ven i za špatného
počasí, protože musím.“
Paní A. D.: „Se svým psem chodím na dlouhé procházky, někdy ujdeme i deset
kilometrů, můj pes nemá ani dvě kila, ale všechno ujde, protože je moc šikovný. Z těchto
vycházek mám vždy velkou radost a sleduji na nich, jak si Ajminka hraje a jak je
veselá.“
I v případech, kdy respondenti hodnotili záporně například především některé
projevy chování psa, tak i přesto hodnotili přínos psa pro svůj život a zdraví kladně. Při
těchto procházkách docházelo k přátelským kontaktům s ostatními majiteli psů,
vznikaly nové známosti, někdy i přátelství lidí, kteří měli společný zájem. Další
respondenti hodnotili přínos psů pro sociální pohodu, kdy jim psi pomohli získat více
kontaktů.
Pan L. W. uvedl: „Líbí se mi potkávat se s ostatními pejskaři, kde vzniká vhodné
prostředí pro konverzaci, například když si spolu psi hrají. Jelikož mám roztomilé štěně,
tak hodně lidí na ulici se o něj spontánně zajímá. Ptají se, jestli si mohou štěně pohladit,
jak se jmenuje a vždy ho chválí.“
Paní Š. I. uvedla: „Pro svoji fenku udělám daleko více, než bych udělala sama
pro sebe. Zejména ve špatném počasí bych se nepřemohla na procházky, ale kvůli ní
jdu. Je to pro mne aktivizační prvek.“
Paní A. M. uvedla: „Díky svým dvěma psům mám v novém bydlišti rozšířený
okruh známých, potkám se jak s mladými, tak se starými a se všemi snadno navážeme
hovor obvyklými tématy v rozhovoru o psech. Dobře si popovídám. Normálně si mě lidi
na ulici v Praze nevšimnou, ale moji psi způsobí, že si se mnou chtějí povídat.“
Dále paní A. M. uvedla: „Když jdu navštívit moji maminku do domova
důchodců, všichni si chtěli psy hladit a hrát si s nimi. Myslím, že by se měli dávat erární
psi do domova důchodců, protože když jsou ti lidi sami, tak je to pro ně hodně důležitý.“
Paní Š. I. říká: „Ve škole pracuji jako učitelka výtvarné výchovy a keramiky
a s dětmi se často bavíme o zvířatech a snadněji tak s dětmi navazuji kontakt a děti si
mě více váží.“
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Paní D. A. uvádí: „Můj manžel psy miluje, chovají je v rodině odjakživa, protože
je plachý, tak si pomáhal při seznamování fotkou psa se štěňátkem, takže v legraci
říkám, že jsem si manžela vybrala kvůli jeho psovi. Stejně tak naše dcera Anička je
nesmělá a špatně se jí seznamuje s kamarádkami, když jde ale na procházku se psem,
tak děti si jí všímají sami od sebe a ledy jsou prolomeny. To je pro ni výhodné.“
Nejvíce byla respondenty zmiňována oblast vlivu psa na psychickou pohodu.
Tito respondenti zmiňovali především příznivé ovlivnění jejich nálady při interakci se
psem.
Paní A. M.: „Vzala jsem si pejska z útulku, jmenuje se Bára, pes byl zpočátku
špatně zvladatelný, musela jsem se mu ze začátku hodně věnovat a obnovit jeho důvěru
v lidi. Nyní se chová přátelsky. Myslím, že bylo těžké se opět sblížit s tímto psem
a myslím, že jsem to zvládla, protože jsem zkušená pejskařka a vychovávám psy odmala.
Musela jsem tomu věnovat hodně času, ale nakonec se mi to podařilo.“
Paní R. E. uvedla: „Pes mě vždy uklidní, děláme všechno spolu, protože se na
mě nalepí, je jako můj duch. Dcera tomu říká, že je to stínový pes. Pes mi zlepšuje
pohodu, můžu si s ním popovídat, říkám mu: „Ty jsi jedinej, kdo mi tady rozumí.“
Respondent A. R.: „Měl jsem velké zdravotní problémy a nemohl jsem se tolik
věnovat obvyklým vycházkám se psy. Psi byli obvykle neklidní, když neměli dostatek
pohybu. V této situaci vycítili, že mi není dobře, leželi u mé postele a bylo vidět, že to
kvůli mně vydrží. Přestože v tomto režimu byly tři měsíce, tak pejskové byli v pohodě.
Jinak se svým psům hodně věnuji, chodím s nimi na dlouhé procházky.“
Dále dva respondenti zmiňovali pocit většího bezpečí se psem. Ukazuje se tak
již i zde úloha hlídače, pro kterou byli psi ceněni především v minulosti, ale zde si ji
respondenti žijící ve městech také cení.
Paní A. M. uvedla: „Moji psychiku vždy podrží, zejména Bára mě v noci
kontroluje, hlídá mě a zjišťuje, co se děje, když se jí něco nezdá, tak do mě šťouchne, je
to můj záchranný polštář, který mě vždy podrží.“
Zde je však nutné zmínit i jednotlivé oblasti, kdy zejména chování psa
způsobovalo i psychickou zátěž. Kromě již zmíněných některých těžkých období
v životě se jednalo zejména o chování psa plynoucí buď z jeho neposlušnosti, či také
z jeho přirozených povahových vlastností.
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11. Diskuse
Cílem výzkumu bylo zhodnotit oblasti života majitelů psů, do kterých pes dle
nich významně zasahuje a jakým způsobem se tak děje. Kromě toho bylo cílem
výzkumu také zjistit, jak se u jednotlivých majitelů pes podílí na jejich emočním
prožívání. Důraz po celou dobu výzkumu byl kladen především na pochopení významu
psa pro konkrétního jedince v rámci jeho životní situace a individuálních preferencí.
Na základě těchto cílů byly stanoveny tři výzkumné otázky, v rámci kterých
by bylo možné detailněji popsat, jakým způsobem se pes na kvalitě života majitele
může podílet. První výzkumná otázka se zabývala mapováním oblastí života, do kterých
pes zasahuje, a zároveň pro odpověď na tuto otázku měl být využit torontský model
kvality života. V rámci druhé výzkumné otázky bylo zjišťováno, jakým způsobem se
pes může podílet na subjektivní pohodě majitele psa. V rámci třetí výzkumné otázky je
přínos psa uvažován především v kontextu individuálních potřeb majitelů psů.
Pro zodpovězení těchto výzkumných otázek byly realizovány jednotlivé
rozhovory s účastníky výzkumu. Získaná data z těchto rozhovorů byla následně
analyzována za použití tematické analýzy.
Před samotným zodpovězením otázek je nutné uvést limity výzkumu. Všechna
data byla získána na základě polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými
respondenty, od čehož se také odvíjí povaha získaných dat. Jednotlivé poskytnuté
informace byly získány na základě rozhovoru. Výzkum se tak nemůže vyjádřit
k objektivním datům, mezi něž patří zdravotní stav, materiální zabezpečení či další
aspekty, které jsou objektivními ukazateli kvality života. Účelem výzkumu však bylo
především popsat osobní zkušenosti jednotlivých participantů.
Z tohoto pohledu se jevila výzkumná metoda rozhovoru jako velmi užitečná,
neboť umožnila proniknout hlouběji k přáním, představám a motivacím, které jsou
spojeny s vlastnictvím psa. I přes použití této výzkumné metody sběru dat však ne vždy
bylo snadné získat plnohodnotné odpovědi na všechny připravené otázky. U některých
otevřených otázek bylo možné získat zajímavá svědectví ohledně psa, kdy respondenti
rádi a spontánně podávali mnoho informací. Získávání osobních informací bylo
v případě lidí, kteří měli dostatečné zázemí, snadné. V případě, že tomu tak nebylo, tak
ne vždy byli respondenti ochotni na toto téma mluvit. Spíše v takových situacích
odváděli řeč na jiná témata, a bylo tak obtížné zjistit například hloubku jejich
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osamocení. O těchto citlivých skutečnostech nechtěli někteří respondenti mluvit a bylo
patrné, že je tento rozhovor pro ně obtížný.
Výzkumný vzorek také zahrnoval lidi, kteří měli zájem podílet se na výzkumu
a kteří byli ochotni mluvit o svých zkušenostech. K získání vhodných respondentů byla
pro rozhovor využita metoda nenáhodného výběru vzorku, kdy respondenti byli
do výzkumu přijati pouze v případě, že splnili jednotlivá kritéria. Tato kritéria, mezi něž
patřila dlouhodobá a pravidelná péče o psa, byla stanovena za účelem vybrat pro
výzkum takové respondenty, kteří mají dostatek zkušeností se soužitím se psy a mohou
se tak k jednotlivým tématům detailněji vyjádřit. Výzkum nezahrnuje tak lidi, kteří
například žijí se psem, kdy péče o něj je zajišťována jinou osobou v domácnosti.
Výzkumný vzorek se skládal z respondentů v určitém věkovém rozmezí, kteří byli
dostatečně zdravotně způsobilí ke každodenní péči o psa. Nebyl tak zjišťován přínos,
který může mít pes pro jinou věkovou skupinu a který – jak ukázaly některé studie
například u starších seniorů nad 65 let nebo u lidí dlouhodobě hospitalizovaných –
může být značný. Bohužel do sběru dat částečně zasáhlo období karantény při
koronavirové pandemii v České republice, což snížilo předpokládaný počet
respondentů. Zároveň však došlo k obohacení rozhovoru o eventuálním přínosu při této
dlouhodobé stresové události.
Tento výzkum se zaměřoval na majitele psů v hlavním městě Praha. Je důvodné
předpokládat, že při podobném výzkumu v jiných zemích světa a v rozdílné kultuře
by mohlo dojít k odlišným výsledkům výzkumu. Některé přínosy psa pro kvalitu života
by v některých jiných zemích či jiných kulturách mohly být vnímané jako výraznější
než v naší kultuře. Vzhledem k tomu, že žijeme v jedné z nejvíce bezpečných zemí na
světě, tak přínos pro kvalitu života v zajištění větší bezpečnosti nebyl tak často
zmiňován, zatímco jinde ve světě, kde bezpečnostní situace není tak dobrá, bude jistě ke
kvalitě života více přispívat jako redukce strachu z napadení.
Na základě první výzkumné otázky byly popsány příklady, kterým může pes
přispívat ke kvalitě života. Ty lze v návaznosti na první výzkumnou otázku
interpretovat na základě torontského modelu kvality života. Příklady jsou následně
uvedeny v rámci jednotlivých dimenzí kvality života.

67

Bytí (Being) ‒ fyzická, mentální a spirituální rovina lidského bytí
Přínosy psa na této rovině kvality života zaznamenávali respondenti především
v pojetí úlohy psa jako společníka pro život, na základě které se od něj očekávala
přátelská povaha, chuť si hrát, trávit čas společně či schopnost věnovat se společně
venkovním aktivitám. V návaznosti na tuto úlohu se také odvíjelo očekávání od psa,
které mělo přispět ke zvýšení fyzické aktivity, k pozitivní náladě. Další očekávání
nebyla u všech respondentů stejná a odvíjela se od různých potřeb. Někteří respondenti
popisovali větší důraz na možnost větší fyzické aktivity, u dalších přínos souvisel
především s celkovou relaxací organismu. Některým lidem pes umožňoval především
kontakt s lidmi na procházce a možnost s nimi promluvit. Kromě toho byl často přínos
psa spojován s dlouhodobějším směřováním člověka k subjektivně významným
hodnotám. V přemýšlení o přínosu psa se tak často ukázala určitá sebereflexe či reflexe
prostředí a okolí, ve kterém jedinec žije. Tato sebereflexe se například projevila ve
výpovědích pan L. W., který vnímal svůj život jako příliš jednostranně zaměřený
na práci s počítačem a pes následně pro něj představoval možnost svůj životní styl
pozměnit. Nezůstával proto už všechen čas především v prostředí domova. Jeho volný
čas byl obohacen fyzickou aktivitou v podobě procházek, které se staly vhodným
prostředím pro případnou rozmluvu s ostatními majiteli psů během procházky. Kromě
toho L. W také ocenil určitý řád dne, který procházkami získal. Delší dobu má totiž
zaměstnání, které může vykonávat z domova a tímto způsobem pracovat ve dne
i v noci. Tím, že chodí na procházky třikrát denně, získal jeho den větší řád. V minulosti
se mu stávalo, že například celý týden nevyšel z domova, po celou dobu se pouze
věnoval své práci na počítači. Tyto skutečnosti se podílely na tom, že nyní vnímá svůj
život jako pestřejší a bohatší o různorodé aktivity. Pes tak v tomto případě u svého
majitele velmi podporoval využití příležitostí v životě. V tomto ohledu lze říci, že jeho
kvalitu života zvyšoval.
U další participantky byla situace opačná, neboť měla velkou rodinu, v rámci
které měla mnoho různých interakcí s jednotlivými členy rodiny včetně dětí a vnoučat.
Výhodou, kterou spatřovala ve zlepšení své psychické kondice při procházkách
a výletech, tak byla především možnost relaxace a uklidnění. Pes byl zde spíše pro ni
příjemný doprovod a dával smysl takto častému chození na procházky a do přírody.
Následně každý z respondentů vnímal individuální přínos psa v rámci své životní
situace. Tedy na základě sebereflexe nebo komparace s prostředím, ve kterém žije, kdy
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některá z potřeb, která zůstala dříve neuspokojená, mohla být za pomoci psa
realizována.
V rámci hodnocení procházek se psy respondenti jmenovali především kladný
vliv na zlepšení fyzické aktivity a také na psychiku. Participanti popisovali kladný efekt
i kratších procházek, v možnosti kratší relaxace a regenerace psychických sil. Lze se tak
ztotožnit se závěry kvalitativního výzkumu, v rámci kterého byly uvedeny motivace pro
chození na procházky zejména v relaxačním působení (Westgarth, Christley, Marvin,
& Perkins, 2017).
Někam patřit (Belonging) ‒ v daném prostředí, ve kterém člověk žije
V této oblasti respondenti uváděli, že pes se podílí na jejich pocitu, že mají
zázemí zejména v oblasti rodiny. Někteří respondenti považovali psa za důležitého
člena rodiny, který podle nich má kladný vliv na vztahy v rodině. Respondenti kladně
hodnotí, že pes vítá jednotlivé členy domácnosti.
Jiní respondenti především vyzdvihovali možné trávení času ve společnosti
přátel, kteří také měli psa a měli kladný vztah k vycházkám do přírody. To mělo za
následek jejich časté setkávání. Řada respondentů měla pozitivní přístup k setkávání
s ostatními majiteli psů a na základě společného venčení se jim podařilo se s nimi více
sblížit. Vlastnění psa umožňuje získat užší vztahy s nejbližším okolím a zapojit se do
společenství majitelů psů, kteří si vzájemně vyměňují poznatky o psech, o jejich
nemocech, o veterinářích a také často probírají aktuální informace z místa bydliště.
Někteří respondenti preferují krátké pozdravení, ale jiní, kteří si pro tyto procházky
vyhrazují více času, vítají dlouhodobější pravidelné schůzky spojené s procházkou
a vzájemnou diskusí. Jedna z respondentek uvedla, že v během procházky se svým
psem je často kontaktována majiteli ostatních psů, snadněji začíná rozhovor a vytvořila
si tak řadu známých a přátel. Dokonce bylo zaznamenáno, že tyto vztahy jsou v rámci
přátelství někdy velmi nápomocné, například lidé si v případě nutnosti například v čase
dovolené vypomáhají vzájemným venčením psů. Dokonce byla zaznamenána pomoc,
kdy respondentce ostatní majitelé psů zorganizovali pomoc v podobě návštěvy
veterináře a zajištění léků pro psa.
U těchto respondentů tak byl zaznamenán již popsaný přínos psa jako sociálního
facilitátora, kdy se pes nepřímo podílí na uspokojení sociálních potřeb svého majitele
tím, že v rámci procházek dochází ke kontaktu dalších majitelů či ostatních lidí

69

(Guéguen & Ciccotti, 2008). Také byl jednou z respondentek zaznamenán efekt, kdy
pes zvyšuje její atraktivnost pro okolí a lidé z okolí ji častěji kontaktují.
O něco usilovat, něčím se stávat (Becoming) ‒ dosahování vlastních cílů a aspirací
Ukázalo se, že pro některé respondenty je vlastnění psa spojené i s dosahováním
některých osobních cílů, například častou motivací byla výchova dětí k odpovědnosti
k živému zvířeti a vyžadování pravidelné péče, ke které se děti zavázaly. V jednom
případě bylo ceněno u dítěte jeho naučení se péči o psa, ale také zvážení svých
schopností a možností a včasné požádání o pomoc, když byl úkol příliš obtížný. Tento
osobní cíl rodičů se podařilo však naplnit pouze v některých případech. V dalších
případech, například v období dospívání a preferencí jiných volnočasových aktivit,
museli odpovědnost za psa převzít rodiče.
Většina respondentů zmiňovala naplnění cíle volnočasových aktivit v redukci
stresu a relaxace. U mnoha respondentů došlo k vytvoření aktivního programu v trávení
volného času se svým psím společníkem, které mělo dlouhodobě pomoci s redukcí
stresu a s relaxací. Pro některé byly tyto aktivity spojené s cíleným zlepšením
zdravotního stavu. Někteří respondenti uváděli kladný vliv psa při adaptaci na změnu,
například při ztrátě partnera nebo při odchodu dětí ze společné domácnosti. V takových
situacích došlo ke zlepšení plánování aktivit a zvýšení odpovědnosti, která je spojena
s péčí o psa. Mnohé psychologické a fyziologické účinky byly však i zde reflektovány,
ale ukázalo se, že záleží také na tom, zda jsou tyto přínosy preferovány. Příkladem je již
mnohokrát popsaný efekt psa jako facilitátora sociálních kontaktů. V rámci toho bylo
popsáno, že díky jednotlivým procházkám mají lidé se psy více kontaktů s dalšími lidmi
a zároveň s nimi mají i prvotní téma k hovoru, kterým je často pes. Záleží však dále i na
subjektivním hodnocení a preferencích, které člověk má, a zda tyto kontakty hodnotí
jako přínosné. Například někteří respondenti uváděli především možnost se na
procházkách na chvíli od lidí a rodiny vzdálit, v procházce viděli možnost, jak si na
chvilku odpočinout od neustálých interakcí. U těchto respondentů pak tyto kontakty na
procházce se psem nebyly vnímány jako přínos. Naopak respondenti, kteří u sebe
vnímali velkou potřebu sociálních kontaktů, velmi rádi využívali status majitele psa,
v rámci kterého se mohli seznámit s lidmi v okolí, ke kterým by bez psa jinak neměli
žádný přístup.
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K podobným závěrům došel výzkum (Zasloff & Kidd, 1994), který hodnotil
přínos psa pro sociální pohodu jako významný zejména u lidí s pociťovaným
nedostatkem sociálních kontaktů. V rámci výsledků tohoto výzkumu se však také
ukázalo, že tento vliv psa na získání sociálních kontaktů v rámci procházek není vždy
vnímán pozitivně, protože někteří respondenti si na procházce cení naopak spíše
možnost odpočinku od sociálních interakcí, které zažívají například v rámci zaměstnání.
I v této oblasti se ukázaly jako důležité individuální preference majitelů psů, kteří
většinou vítali větší množství sociálních kontaktů vzniklých díky procházkám
a spojením s dalšími majiteli psů. Menší množství majitelů psů se z různých důvodů
těmto sociálním kontaktům vyhýbalo. Například majitelka menšího psa se obávala, že
by ostatní psi mohli tomu jejímu ublížit.
Je nutné také brát v úvahu, že péče o psa si klade každodenní nároky na čas
a na vynaložení energie. Lze tak znova doplnit, že procházky se ukazují především jako
přínos pro ty, kteří na ně chtějí chodit a kteří již před pořízením psa byli připraveni
na každodenní péči o psa nebo si ji postupem času oblíbili. Jinou situaci tak například
popisovali respondenti, kteří si přáli využívat svůj volný čas jiným způsobem, který byl
pro ně více atraktivní, ale museli se přizpůsobit potřebám psa. Z tohoto pohledu lze říci,
že pes může nějaké možnosti prostředí, které by chtěl člověk využívat, naopak omezit.
U některých respondentů se také rozhovor o přínosu psa ukázal do určité míry
jako bilancování výhod a nevýhod, které pro ně vlastnictví psa má. K vnímaným
přínosům patřil především vztah se psem, který byl často popisován jako přátelský
a kontakt s ním je příjemný. Stejní respondenti také jmenovali nevýhody tohoto soužití,
mezi které patřily především nároky na péči o psa, případně zvládání jeho projevů
chování.
Na první výzkumnou otázku je možné odpovědět tak, že pes se u lidí, kteří
ho vlastní, podílí významně na jejich životě nebo s ním tráví mnoho času jak v rámci
procházek, tak také v prostředí domácnosti. Okolnosti, kdy je pes hodnocen pro kvalitu
života jako přínos, se odvíjely od individuálního posouzení, zda byla naplněna
jednotlivá očekávání, která od něj lidé měli.
Druhá výzkumná otázka se zabývala způsobem, jakým pes ovlivňuje subjektivní
pohodu svého majitele. Subjektivní pohoda zde byla chápána na základě pojetí
Dienera (1984), který u tohoto konceptu rozlišuje emoční (pozitivní a negativní emoce)
a kognitivní komponentu (životní spokojenost).
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Hiršová (2005) dále zdůrazňuje, že pro pocit subjektivní pohody jsou podstatné
četnější pozitivní emoční zážitky, byť mírné intenzity (drobnosti a maličkosti, které
potěší). Dále zdůrazňuje prožívání spokojenosti v různých oblastech života, které může
vycházet z různých hodnot a cílů, nicméně lze nalézt univerzální příčiny subjektivní
pohody, jakými je především kvalita společenských vztahů a uspokojení základních
fyziologických potřeb. V rámci zodpovězení této otázky tak byly sledovány především
způsoby, kterým pes ovlivňuje emoční prožívání v různých oblastech života.
V této otázce se ukázal rozdíl mezi hodnocením přínosu psa pro emoční
prožívání a spokojenost a v samotném emočním prožívání, kdy respondenti popisovali
i některé náročné situace.
V rámci vnímaného přínosu psa popisovali respondenti především kladný vliv
na náladu, emoční prožívání, také byla kladně hodnocena velká četnost méně
intenzivních, ale příjemných emočních zážitků, vznikajících v rámci každodenního
soužití se psem, kdy je pes například vítá pokaždé, když se vrátí domů, nebo radost,
kterou sdílí, když jdou společně na procházku. Důraz kladli respondenti zejména na
stabilní charakter radostné nálady u psa, na který se mohou vždy spolehnout a těšit se na
něj. V tomto ohledu se lze ztotožnit se závěry výzkumu Parkera et al. (2010), v rámci
kterého uvádí, že vztahy s domácím zvířetem nechávají prostor pro projekci lidských
emocí. Zvířata nemohou nesouhlasit s lidskou interpretací, jak se cítí, nebo co chtějí.
Lidé tak mohou věřit, že zvířata cítí a myslí jako oni v případě, že to tak je i není. Lidé
pravděpodobně budou obtížněji tolerovat lidi, kteří mají jiné názory nebo pohlížejí na
svět z jiné perspektivy. Z těchto důvodů je snazší věřit, že domácí zvířata jsou spojenci,
kteří jednají v souladu s cítěním a myšlením svého majitele.
Kromě toho byly také popisovány složité situace, které se v průběhu života
objevily a které prožívali někteří respondenti jako psychicky náročné. Nejhůře byl
prožíván odchod psa ze života či jeho dlouhodobé onemocnění. Existují studie
(Gerwolls & Labott, 1994; Rujoiu & Rujoiu, 2014), které se zabývaly porovnáním
emočního prožívání v případě, kdy odejde blízká osoba nebo pes, o kterého se
dlouhodobě nebo celoživotně starali. V této studii bylo následně zaznamenáno, že toto
prožívání může u některých lidí být srovnatelné s tím, když odejde blízký člověk, často
je však doprovázeno nižší intenzitou zármutku a kratší dobou vyrovnání se se ztrátou.
Pocity ztráty a velkého zármutku v případě ztráty psa byly reflektovány i v rámci tohoto
výzkumu, pro některé participanty bylo toto období tak emočně náročné, že dokonce si
vytvořili jednotlivé strategie, které měly za úkol snížit nebo zamezit prožívání tohoto
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náročného období. U dalších respondentů, kteří tyto strategie neměli, byla možná ztráta
psa v budoucnosti vnímána mnohem intenzivněji a negativněji, protože zvíře jim bylo
velkou životní oporou. Určitou výjimku představuje jedna z respondentek, pro kterou
měla tato situace osobní přesah a ztráta jejího mazlíčka jí následně pomohla smířit se
i s vlastní smrtelností. I zde se tak potvrzuje individuální význam každé události, kdy
stejná situace může být u více lidí prožívána různě.
Zajímavou roli v tomto kontextu hraje i téma citové vazby, v rámci které některé
studie předpokládají, že citová vazba ke zvířeti je pro majitele přínosem
(Schwarzmueller-Erber, Maier, & Kundi, 2020; Stallones, Marx, Garrity, & Johnson,
1990). I v tomto výzkumu byla citová vazba účastníky výzkumu vnímána jako velmi
přínosná, podporující a bezpečná. Respondenti měli možnost v rámci této citové vazby
prožívat radost a pocit sounáležitosti. Jako náročnější byly vnímány situace spojené
s onemocněním a úmrtím psa, a to zvláště u majitelů, kteří byli citlivější a více
angažovaní v citové vazbě se psem.
Prožívání společného života se psem se u některých respondentů měnilo také
v průběhu času, zejména v případech, kdy došlo ke změně preferencí v trávení volného
času majitele, který se o psa staral. To se například ukázalo na případu respondentky,
která již po vychování svých dětí nechtěla být omezována ve svém osobním rozvoji
a chtěla mít více času pro sebe. Častý byl také případ dětí, které dorostly do věku
puberty a začaly preferovat jiné trávení volného času než se psem, ačkoliv koupě psa
byl jejich návrh. Někdy tak došlo k situacím, kdy se měnily preference u lidí v náplni
volného času a zároveň tak pes někdy představoval omezení možností, jak tento volný
čas využít. V některých případech došlo i k nečekaným událostem, které kladné přijetí
psa komplikovalo.
Prožívání negativních pocitů bylo zmiňované také u některých respondentů
s ohledem na chování psa či jeho povahu. Tyto zátěžové situace někdy překvapivě
zvládly vyřešit například děti, kdy se dokázaly rozumně vyhnout konfliktu s ostatními
psy či lidmi. Někteří respondenti, přestože i v těchto případech prožívali k psovi citovou
vazbu, popisovali soužití s ním jako problematické. Jednalo se především o situace, kdy
bylo chování psa nezvladatelné a například procházky se stávaly někdy zdrojem obav či
strachu, například z agresivního chování psa natolik neposlušného, že musel být
neustále kontrolován. Toto chování tak představovalo nenaplnění očekávání, kdy
respondenti před pořízením psa většinou očekávali psa s přátelskou povahou.
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V některých případech byli pak chováním psa zklamáni a popisovali negativní emoce,
které někdy prožívali na procházkách atd.
Respondenti si však uvědomovali, že tato očekávání nevznikají zaviněním psa,
ale většinou lidí samotných, kteří například situaci podcení či psa nevhodně
vychovávají či nezabezpečí jeho základní potřeby. Důležité je zvážit, jaké vlastnosti u
svého budoucího psa majitel preferuje a přizpůsobit tomu výběr psího plemene. Z toho
pohledu je důležité, aby majitel vybíral svého psa velmi pečlivě a zajímal se o typické
vlastnosti a potřeby, aby tak zohlednil své možnosti, schopnosti a situaci celé rodiny.
V některých případech může být citová vazba mezi člověkem a jeho psem
narušena například z důvodu obtížné kontrolovatelnosti psa, jenž může být zdrojem
negativních emocí. Tyto případy vznikají nejčastěji například vlivem nevhodného
výběru psa či zanedbáním výchovy psa nebo nezajištěním jeho základních potřeb. Tento
negativní stav lze změnou přístupu zvrátit jako v případě respondentky, která se ujala
velmi zanedbaného psa z útulku a podařilo se jí důsledným vedením a laskavou
výchovou vytvořit bezpečné zázemí pro psa, který následně začal být opětovně
přátelský k lidem.
Majitelé psů jmenovali situace, kdy měl pes především kladný vliv na jejich
prožívání, zatímco oblasti negativního ovlivnění prožívání psem představovaly
v jednotlivých odpovědích spíše výjimky, které byly často vysvětlitelné nevhodnou
výchovou či nevhodným zacházením se psem.
V odpovědi na výzkumnou otázku lze tak uvést, že se pes může podílet různou
měrou na prožívání pozitivních a negativních emocí a na celkové spokojenosti
v souvislosti s tím, jak se lidé dokázali vyrovnat s případnými obtížemi ve výchově psa,
se zvládnutím náročných období, mezi která patřila zejména ztráta zvířete nebo jeho
dlouhodobé onemocnění, a s individuálními preferencemi v trávení volného času. Tyto
preference se zároveň mohou měnit v čase, stejně jako se může měnit životní situace
a zdravotní stav majitele psa.
V rámci zodpovězení třetí výzkumné otázky lze specifikovat, že konkrétní
životní podmínky respondentů mohou být velmi podstatné pro zjištění, jak vlastníci
vnímají svého psa a jeho specifický přínos z hlediska svých potřeb a přání. V rámci této
výzkumné otázky bylo zjišťováno, jak se potkávají přání a potřeby majitele psa s tím, co
je možné, aby pes chovateli do života vnesl s ohledem na individualitu obou stran
tohoto specifického vztahu. Výzkum mapoval motivaci, kterou jednotliví respondenti
měli při koupi psa, a dále zkoumal, jak byla jednotlivá očekávání naplněná
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v budoucnosti. Horowitzová (2014) v tomto ohledu zmiňuje, že lidé očekávají od psa
především přátelskou povahu, hravost, poslušnost atd. Výzkum dále ukázal, že je pro
respondenty velmi důležité naplnění jejich aktuálních potřeb, které však v průběhu času
mohly doznávat určitých změn. Důležité je tak zmínit, že většina respondentů oceňovala
na svých psech stejné povahové vlastnosti, zejména se jednalo o vyzdvižení radostné
povahy psa, která je konstantní v čase, příjemnou a uklidňující společnost, aktivní
trávení volného času, spojenectví mezi člověkem a zvířetem. Kromě těchto obvyklých
očekávání výzkum ukázal, že někteří klienti preferovali i méně častá přání. Příkladem
jsou osamělí lidé, kteří se v přítomnosti psa cítili bezpečněji a klidněji. Dalším
specifickým přáním bylo například mít pravidelný důvod k opuštění vlastního bytu
a věnovat svou energii smysluplné činnosti, kterou je například výchova psa. V jednom
případě byly naplněny vyšší potřeby altruismu při výchově budoucího asistenčního psa
a zároveň došlo k naplnění vlastních potřeb, získání příležitosti k pravidelnému pohybu
a také příležitost k odpočinku, relaxaci a regeneraci při odloučení z rušné domácnosti.
Velmi často došlo k naplnění specifických potřeb a někdy očekávání naplnilo
i představy respondentů, což se stávalo především v případě, kdy se jednalo o zkušené
majitele psů, kteří věděli, co mohou očekávat, a vybírali si svého psa s ohledem na svou
životní situaci a své zdravotní možnosti. Jejich přání díky předchozí zkušenosti byla
reálná a splnitelná. Tam, kde nebyl realistický přístup při výběru psa, například při
plnění přání dětem, které si vlastnictví psa většinou idealizovaly a nespojovaly ho
s dlouhodobým a pravidelným pečováním o něj, tak zde docházelo často k budoucímu
zklamání v rodině. V některých případech se děti naučily odpovědnosti a péči o svého
psa, ale častěji se u respondentů stávalo, že starosti spojené s vlastnictvím psa přešly na
rodiče. Ti už však často měli k plnění řadu svých vlastních povinností, tím pak
vlastnictví psa nebylo přínosem, ale někdy spíše další stresující povinností či pro
některé přímo velkým závazkem, který omezoval jejich každodenní svobodná
rozhodnutí.
Jedna respondentka se po rozpadu partnerského vztahu již obtížně adaptovala
na nové vztahy a preferovala společnost přizpůsobivého psa. Při vedení rozhovorů
s majiteli psů bylo patrné, že největší nadšení z přátelského vztahu projevili lidé, kteří
byli fakticky osamělí nebo kteří se tak cítili.
Závěrem lze uvést, že pes může přinést do života svého majitele určitou
specifickou hodnotu, která může být vnímána jako obohacení kvality života především
v rovině psychické, fyzické i sociální. Největší přínos měli pro majitele psi, kteří byli
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vybráni po zralé úvaze a po zvážení všech možností celé rodiny, jejího způsobu života,
jejich koníčků a schopnosti spolupráce všech členů rodiny. Velmi důležité se jeví
pečlivé vybrání rasy psa vzhledem k těmto eventualitám, tedy ne pouze výběr na
základě vzhledu psa, ale důležité bylo klást důraz na očekávané vlastnosti daného
plemene. Uvedení všech těchto složek do souladu se nejčastěji dařilo lidem, kteří
vlastnili psy velkou část svého života nebo po celý život. Tito lidé většinou mají reálná
očekávání ohledně vztahu se psem, toho, co jim může přinášet. Tito majitelé mohou mít
ze společného soužití a vztahu se svým psem větší přínos ke zlepšení kvality svého
života a své subjektivní pohody.
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12. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabýval možnými přínosy, které může mít pes
pro kvalitu života svého majitele. Literárně přehledová část pojednává o jednotlivých
přístupech ke konceptu kvality života, o historii tohoto konceptu a o teoretických
modelech, které se zabývaly jeho strukturou. V této části práce byl také zmapován
historický vývoj vztahů mezi člověkem a psem, průběh domestikace, který přispěl
k formování vzájemných vztahů. V empirické části je prezentován realizovaný
kvalitativní výzkum provedený metodou rozhovorů, které se zabývaly vnímáním
přínosu psa pro svého konkrétního majitele.
V první kapitole jsem se zaměřil na popsání historického vývoje konceptu
kvality života a různých přístupů porozumění tomuto pojmu. V rámci této kapitoly bylo
uvedeno, že otázky kvality života byly zvažovány v průběhu celé historie lidstva.
Rozdílné přístupy k těmto otázkám byly uvažovány v rámci filozofických směrů. Tyto
historické pohledy v chápání tohoto pojmu se podílí na jeho dnešním porozumění.
V současné době je téma kvality života chápáno v celé své šíři a zahrnuje velké
množství oblastí, které byly výše uvedeny a jež jsou například podrobněji testovány
často užívaným testem Světové zdravotnické organizace WHOQOL.
V dalších kapitolách se následně věnuji popisu vztahu mezi člověkem a psem,
zejména způsobu, jak se tento vztah vyvíjel v průběhu historie. V souvislosti s tím byl
podrobněji přiblížen domestikační proces psa, který umožnil navázání bližšího vztahu
s člověkem. Tento vývoj umožnil adaptaci psa na život v lidské společnosti. Následně
byly také popsány přínosy, které může pes přinášet svému majiteli s ohledem na jeho
věk. Požadavky a nároky, které jedinec na kvalitu svého života má, se v průběhu života
mění, proto bylo tak důležité postihnout specifické přínosy, které může přinášet pes
svému majiteli v různých obdobích lidského života. V samotném závěru literárně
přehledové části jsou popsané různé fyziologické a psychologické vlivy působení psa na
člověka, které byly dokumentovány především na základě jednotlivých výzkumů
zabývajících se tímto tématem. V rámci nich byly také popsány možné mechanismy
účinku, které vysvětlují přínos pro život majitele psa. Jedná se například o zmírnění
stresu a ovlivnění kardiovaskulárních a hormonálních parametrů. Kromě nich byly také
diskutovány studie, v rámci kterých nebyl žádný efekt působení psů na člověka
zaznamenán. Tato oblast je otevřena dalším výzkumům, které budou moci objasnit
rozpory zjištěné v těchto výzkumech.
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V rámci empirické části je prezentován realizovaný kvalitativní výzkum, v němž
jsem se snažil za přispění metody hloubkových rozhovorů přispět k objasnění okolností,
které přispívají k tomu, že pes je pro svého majitele přínosem, zvyšuje jeho kvalitu
života a subjektivní pohodu. Na základě analýzy těchto rozhovorů byla identifikována
nejčastěji se opakující témata, jež mapovala přínosy psa pro svého majitele v oblasti
psychické, fyzické a sociální. Téměř všichni respondenti pociťovali zlepšení svého
fyzického zdravotního stavu v důsledku častějších procházek a pobytu na čerstvém
vzduchu, a to i za nepříznivého počasí. Většina majitelů psů oceňovala větší množství
sociálních kontaktů, toto bylo nejvíce patrné u osamělých lidí. Řada respondentů také
uvedla kladný vliv na svoji psychiku, uváděli, že jsou více odpočatí, lépe spí a že
ve svém psovi mají jistou podporu, která je stabilní a mohou se na ni spolehnout.
V závěrečné diskusi jsem se snažil přínosy psa pro svého majitele zjištěné
v kvalitativním výzkumu porovnat s jinými již proběhlými výzkumy na toto téma.
Tímto porovnáním se ukázalo jako významné zkoumat individuální přínos, jaký pes
může pro člověka mít v závislosti na jeho životní situaci a aktuálních potřebách.
V tomto ohledu bylo diskutováno, že pes není vnímán pouze jako společník, ale
majitelé si do něj promítají svá přání a očekávání, případně potřeby, které se jim
nepodařilo naplnit jinak. V samotném závěru výzkumu jsou diskutovány okolnosti, na
základě kterých může být pes vnímán svým majitelem jako přínosný pro kvalitu
vlastního života a subjektivní pohodu. Mezi tyto okolnosti zejména patří vhodný výběr
plemene psa s důrazem na jeho povahové vlastnosti, realistické očekávání toho, co pes
může do života přinést a také odpovědnost k plnění povinností spojených s péčí o psa.
Respektování těchto náležitostí umožňuje majiteli psa získat významný protektivní
prvek pro kvalitu vlastního života.
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