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NÁZEV:

Význam psa v životě dítěte mladšího školního věku

ABSTRAKT:

Text je zaměřený na vztah mezi dítětem v mladším školním věku a psem v rodině. 

Teoretická část této práce shrnuje dosavadní poznatky ohledně historie a podoby vztahu 

člověk - pes a dítě - pes, ohledně chování psů jako domácích mazlíčků v rodině a o jejich 

možném vlivu na člověka a hlavně na dítě. V empirické části prezentuje autorka průběh a 

výsledky svého šetření na téma vztahu dítěte a jeho psa. Prostřednictvím analýzy 

rozhovorů s dětmi navštěvujícími třetí třídu základní školy a jejich kreseb se autorka snaží 

přiblížit, jak děti svůj vztah ke psovi vnímají a jaké postavení má pes v rodině.

KLÍČOVÁ SLOVA:
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TITLE:

The role of pet - dog in preadolescent child´s life

SUMMARY:

This thesis is focused on the relationship between a school-aged child and a dog in his or 

her family. The theoretical part presents actual findings in history and form of man-dog 

and child-dog relationship, about breeding the pet-dogs in families and about their 

potential impact on man and namely on child. In the empirical part the author describes the 

process and the outcomes of her research in the area of child-dog relationship. Based upon 

semi-structured interviews with children attending the primary school third class and their 

drawings analysis, the author aims to clarify children´s own perception of their 

relationships with dogs as well as the role of the dogs in their families.
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ÚVOD

Téma týkající se vztahu dítěte a psa jsem nevybrala náhodou - již v postupové práci 

jsem se jím zabývala. V diplomové práci jsem chtěla své šetření prohloubit a rozšířit, 

upravit některé nedostatky, které jsem na své postupové práci shledala. Zjistila jsem, že na 

toto téma je především u nás nedostatek výzkumů, literatury a informací vůbec, přestože je 

to téma velice aktuální.

V průběhu tisíciletého soužití člověka s domácími zvířaty se vyvinul určitý typ 

sociální symbiózy. Lidé jsou schopni mít ke svému domácímu mazlíčkovi hluboký citový 

vztah, který na ně může mít pozitivní až léčebné účinky. Domácí zvíře, chované v našich 

domovech především pro vlastní potěšení, se stalo nedílnou součástí mnoha rodin. Když se 

poohlédnu po rodinách s dětmi v mém okolí, venku na procházce, nebo z doslechu, 

málokterá z nich nemá doma aspoň nějakého živého domácího mazlíčka. Nejčastěji to 

bývají psi a kočky, případně drobní hlodavci. Záleží hodně na rodičích, které zvíře oni 

sami preferují, či jak zhodnotí například svou současnou bytovou, finanční nebo časovou 

situaci.

Málokteří rodiče odolají vytrvalým prosbám svých potomků a dříve či později jim 

většinou v míře, kterou považují za únosnou, podlehnou. Sama jsem vyrůstala se psem, 

který s námi žil skoro sedmnáct let. Stále si dobře pamatuji, jak velký význam to pro mě 

mělo. Když jsem se nepohodla s rodiči, a třeba i se sestrou, pes tam byl vždycky a nikdy na 

mě nebyl naštvaný. Hrál v naší rodině důležitou roli a byl jejím právoplatným členem, ba 

měl svá privilegia, která nikdo jiný neměl. Jedním z motivů výběru tématu práce byl právě 

fakt, že jsem se o této problematice chtěla dozvědět více, zjistit, jak to děti ve vztahu se 

psem vlastně mají.

Také z toho důvodu, že je velký rozdíl mezi psy a jinými domácími zvířaty, jsem se 

rozhodla zaměřit se ve své práci právě na psy. Netvrdím, že vztah k různým druhům 

domácích zvířat nemá společné rysy. Ale takové šetření už by si zasloužilo více prostoru, 

než tato práce poskytuje. Navíc pes je společně spolu s kočkou nejčastěji chovaným 

domácím zvířetem. 
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Položila jsem si základní otázku: co vlastně pes v rodině pro dítě znamená? Jak dítě 

psa a svůj vztah k němu vnímá? Jaké role může pes v tomto vztahu zaujímat? Jakou roli 

v tomto vztahu hraje rodina dítěte?

Teoretická část této práce shrnuje dosavadní aktuální poznatky ohledně historie a 

podoby vztahu člověka a psa, ohledně chování psů jako domácích mazlíčků v rodině a o 

jejich možném vlivu na člověka, potažmo na dítě. Vycházela jsem z většiny dostupných 

pramenů na toto téma v českém jazyce a z několika zahraničních výzkumů. Všechny 

prameny, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

V empirické části prezentuji průběh a výsledky svého šetření na téma vztahu dítěte 

a jeho psa. Vybrala jsem si děti v mladším školním věku, které navštěvují třetí ročník 

základní školy v Praze, tedy děti zhruba devítileté. Důvodem bylo také to, že jsem s nimi 

chtěla dělat rozhovory, ve kterých bych se pokusila nalézt odpovědi na dané otázky, a 

devítileté děti už dokáží poměrně dobře reflektovat a pojmenovávat své pocity.

Práce je členěna na kapitoly, podkapitoly a oddíly. Součástí příloh je seznam otázek 

k rozhovoru, ukázka záznamu jednoho rozhovoru, obrázky dětí, které jsem použila 

k analýze a informační leták pro rodiče k udělení souhlasu s rozhovorem.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. HISTORIE VZTAHU ČLOVĚK – PES

Vzájemný vztah člověka a psa je jen o pár desítek tisíc let mladší než 

pravděpodobný vznik člověka zcela současného typu (Sheldrake, 2003). Je tedy velmi 

silně ukotven v naší minulosti a stále zasahuje do naší současnosti. K lepšímu pochopení 

tohoto vztahu přispěje krátký exkurz do vývoje vztahu člověk – pes od začátku až po 

současnost.

1.1 Domestikace

S jistotou víme, že pes byl prvním domestikovaným zvířetem. Ovšem o tom, kdy se 

tak stalo, existuje více teorií. Podle tradičních představ se vlci začali domestikovat 

v období před deseti až dvaceti tisíci let v Evropě, později se rozšířili i na jiné kontinenty 

(Galajdová, 1999; Lacinová in Velemínský, 2007; Veselovský, 2000). Hartl (1989) podle 

stáří nálezů koster odhaduje, že přeměna psa domácího z psovitých šelem proběhla asi před 

šedesáti tisíci lety. Podle Sheldraka (2003) to mohlo být s odkazem na moderní výzkumy 

DNA už před sto tisíci lety, přičemž křížení psů a vlků pokračovalo dále.

Existují doklady, že pravěcí lidé vlky lovili kvůli masu a štěňata si nosili domů jako 

živé konzervy. Veselovský (2000) se domnívá, že přitom docházelo k tomu, že se některé 

z matek vlčat ujaly a odkojily a vychovávaly je spolu se svými dětmi1.

Ze soužití člověka a psa plynuly výhody pro obě strany. Pro člověka se stal pes 

nenahraditelným pomocníkem, ochráncem jeho obydlí a také společníkem. Pro psa soužití 

s člověkem znamenalo vždy dostatek potravy. Sheldrake (2003) píše, že psi mohli být 

významným faktorem při rozvoji loveckých dovedností člověka už před sedmdesáti až 

devadesáti tisíci lety. 

Jisté je, že se pes stal nedílnou a nenahraditelnou součástí lidských společností. Od 

začátku plnil jak funkci pomocnou (hlídací, loveckou, pasteveckou, dopravní), tak funkci 

                                                
1 Osiřelá mláďata domácích i divokých zvířat dodnes běžně kojí například ženy z vesniček na Nové Guineji 
(Veselovský, 2000).
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hygienickou a společenskou (pro to svědčí mnohé archeologické nálezy společných hrobů 

člověka a psa, často v pozici, kdy člověk psa objímá) [Velemínský, 2007]. 

1.2 Starověk

O úzkém vztahu člověka a psa ve starověku existuje mnoho dokladů z různých 

civilizací (Egypt, Etiopie, Sumer, Asýrie, Babylon, Persie, Indie, Inkové, innuitské kmeny, 

Řekové a Římané, Germáni, Skythové). Ve všech najdeme důkazy, že psi hráli důležitou 

společenskou roli, často byli uctíváni nebo i zbožštěni. Ve starém Orientě se dokonce 

šlechtila speciální společenská plemena psů (Velemínský, 2007).

Ve starém Egyptě se chovali chrti pro lov gazel, ovčáčtí psi na hlídání i drobní psi 

jako domácí mazlíčci. Kromě toho Egypťané považovali psy za strážce podsvětí a 

průvodce v posmrtném království. Bůh Anubis s černou psí či šakalí hlavou byl poslední 

nadějí na záchranu mrtvé duše před sežráním „velkou požíračkou“, a tím odsouzením 

k věčné smrti. V domě, kde pošel pes, se vždy dodržoval smutek a půst a pozůstalí si holili 

na znamení smutku hlavu. Těla psů se balzamovala a obřadně pohřbívala na speciálním 

psím pohřebišti.

Na území Sumerské říše byl pes oceňovaným hlídačem a pomocníkem při lovu a v 

boji a taktéž společníkem, a to především pro děti. Od Sumerů přejali vztah k psovi 

Asyřané a Babyloňané – Chammurabiho zákony přísně trestaly jakékoliv špatné zacházení 

se psy. Babyloňané běžně léčili rány psími slinami, takže už tehdy byl znám jejich léčebný 

účinek. V posvátné knize Peršanů Avestě byla za týrání psů sazba tisíc ran bičem a tisíc

ran řemenem.

Inkové věřili, že psi umí předpovídat smrt někoho z jeho blízkých. Když jeho pán 

zemřel, zabili psa také a pohřbili je společně, aby pes duši svého pána mohl ochraňovat. To 

samé dělali i Mayové.

Staří Řekové chovali a šlechtili kromě psů pomocných také velice oblíbené malé 

psíky společenské. Psi figurovali i v jejich náboženství (trojhlavý pes Kerberos, strážce 

podsvětí) a umění (navrátivšího se Odyssea poznal pouze jeho starý, slepý pes Argo). Psi 

hráli roli i v léčení, byli přikládáni pacientům na postižená místa při léčbě revmatismu. To 

vše převzali od Řeků i Římané.
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Germáni vzhledem ke stylu života nepotřebovali ovčácké psy, ani je neuctívali 

v rámci náboženství, ale nálezy společných hrobů psů a lidí dokladují, že mezi nimi 

existoval těsný vztah společenský. Podobná situace byla i u Skythů (Galajdová, 1999; 

Sheldrake, 2003).

1.3 Středověk

Ve středověku se začal postupně uplatňovat církevní vliv a se sílícím vlivem 

katolické církve se začal měnit i vztah ke psům. Církev psa označila za tvora bez duše a 

jako takového bylo zakázáno ho chovat jinak než jako užitkové zvíře (s výjimkou bohatých 

a urozených lidí). V období inkvizice stačilo vlastnictví takového neužitečného psa 

k obvinění z kacířství (Galajdová, 1999).

1.4 Novověk

Další změna v postoji ke psům nastala v období osvícenského myšlení a oslabení 

vlivu církve. Člověk vyjadřoval svou nadřazenost nad přírodou, začal intenzivně šlechtit 

psy a dal vzniknout množství nových plemen s různými vlastnostmi a podobami. Zvláště u 

královských dvorů a bohatých a urozených lidí se vyšlechtění psi těšili obrovské oblibě. 

Vlastnění psů jakožto domácích mazlíčků chudými obyvateli nebylo příliš běžné a bylo 

považováno za nevhodné (Velemínský, 2007).

1.5 Současnost

V současném světě se lidé ke psům chovají různě, podle toho, v jaké společnosti 

žijí. Například v arabských společnostech se psi považují za nečisté. Existují i společnosti, 

kde se psi jedí. Většina společností psy chová jako hlídací, pastevecké či lovecké 

pomocníky, ale především pro radost, jako oddané společníky, z čehož plyne obecně 

kladný postoj k nim. Posledních několik desetiletí se psi hlavně v USA a evropských 

státech používají i k léčebným a terapeutickým účelům v rámci canisterapie (viz

podkapitola 2.4).

Stále však na světě existují společnosti, kde jsou psi pro její fungování a přežití 

nenahraditelní. Například původní australští domorodci, kteří žijí primitivním způsobem, 

používají psy jako přikrývky, když v noci klesne teplota i pod bod mrazu (Veselovský, 

2000).
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2. CHARAKTERISTIKA, VÝZNAM VZTAHU ČLOVĚK – ZVÍŘE
(RESP. ČLOVĚK – PES)

2.1 Teorie zabývající se vztahem člověk - domácí zvíře

Přestože je vztah mezi člověkem a jeho domácím zvířetem či mazlíčkem velice 

aktuální téma, které si zaslouží pozornost psychologů, psychoterapeutů a dalších odborníků 

zabývajících se člověkem a jeho vztahy, výzkumů na toto téma je stále poměrně málo. Na 

druhou stranu existuje velké množství výzkumů týkajících se animoterapie a canisterapie2. 

Jedním z důvodů je podle mého názoru to, že dynamika vztahu člověka a zvířete je obtížně 

uchopitelný předmět zkoumání. Je to vztah velmi komplexní a zároveň do něj vstupuje 

mnoho proměnných, které není jednoduché kontrolovat. V následujících dvou 

podkapitolách přiblížím alespoň některé z teorií, které se podstaty tohoto vztahu dotkly.

2.1.1 TEORIE ATTACHMENTU
3

Vysvětlení vztahu člověka a domácího zvířete jako specifického typu 

attachmentového vztahu bylo v odborné literatuře zmiňováno nejčastěji. Attachment

charakterizoval John Bowlby, tvůrce této teorie z roku 1969, jako „trvalé emoční pouto 

mezi dvěma žijícími bytostmi v průběhu času“ (in Woodward; Bauer, 2007, s. 170). 

Primárně označuje citově vřelé, kontinuální přilnutí malého dítěte k matce či jiné stabilní 

náhradě matky (Bowlby in Vavrda, 2005). V rozšířeném významu pak může označovat 

citové přilnutí obecně, což je případ aplikace teorie attachmentu na vztah mezi člověkem a 

domácím zvířetem (nejčastěji psem). Pro to, že jde o vztah pro člověka důležitý a přínosný, 

svědčí i fakt, že může nabývat až intenzity vztahů v rámci úzké rodiny a blízkých přátel.

                                                
2

V širším slova smyslu lze animoterapii (nebo též zooterapii) popsat jako terapii pomocí zvířat. Zooterapie 
v sobě zahrnuje všechny možné formy terapeutického využití zvířat. Výzkumy shodně potvrzují, že blízký a 
dlouhodobý kontakt se zvířetem je provázen příznivými psychologickými, fyziologickými a společenskými 
stavy, které zlepšují celkové zdraví, napomáhají upravovat psychiku a tím i kvalitu života (Galajdová, 1999).
„Léčení prostřednictvím zvířat znamená pro každého pacienta obohacení citového života, zlepšení fyzické a 
psychické zdatnosti, sebeúcty a úcty k druhému člověku. Při zooterapii se využívá pozitivního vlivu zvířete na 
jedince, jež ovlivňuje jeho emoční  i sociální složku“ (Nerandžič, 2006, s. 15).
O canisterapii pojednává samostatně kapitola 2.4.
3

V české literatuře je anglický termín „attachment“ překládán se snahou o co nejpřesnější zachování svého 
významu různými autory různě, například „připoutání“, „přimknutí“, „citová vazba“, „citové pouto“ či 
„přilnutí“. Někteří autoři se přiklání k původnímu anglickému označení a slovo attachment nepřekládají, 
k čemuž se pro účely této práce přikloním i já.
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Albert a Bulcroft (1988) zkoumali psychologické a emocionální role domácích 

zvířat v městském prostředí pomocí telefonického průzkumu. Použili dvanáct tvrzení, která

respondenti hodnotili na škále jeden až pět podle toho, do jaké míry s nimi souhlasili. Tato 

tvrzení se dle autorů shodovala s dimenzemi milujícího vztahu podle Rubina. Faktorová 

analýza a mezipoložkové korelace odhalily, že devět z těchto položek dokáže posuzovat i 

některé dimenze pocitů člověka vůči domácím zvířatům. Autoři výzkumu je definovali 

jako attachmentovou vazbu. Jsou to následující (tamtéž, s. 547):

 „cítím bližší vztah k (jméno zvířete) než k mnohým z mých přátel;

 mám (jméno zvířete) rád/a, protože mě přijímá bez ohledu na to, co dělám;

 díky (jméno zvířete) si připadám milován/a;

 (jméno zvířete) pro mě znamená téma, o kterém se mohu bavit s lidmi;

 mám k (jméno zvířete) bližší vztah než k některým členům rodiny;

 díky (jméno zvířete) si nepřipadám osamělý/á;

 mám (jméno zvířete) rád, protože je loajálnější než jiní lidé v mém životě;

 díky (jméno zvířete) se mám o koho starat;

 v některých chvílích považuji (jméno zvířete) za svého nejbližšího přítele.“

Tento výzkum naznačuje, že dimenze používané k popisování pocitů lásky mezi 

lidmi můžou být do určité míry aplikovatelné i na vztah mezi člověkem a jeho domácím 

mazlíčkem.

Weiss (in Sable, 1995) specifikoval některá kritéria attachmentu u dospělých osob, 

která jej odlišují od attachmentu v raném dětství i od jiných typů vztahů. Stejně jako děti i 

dospělí vyhledávají blízkost a bezpečí attachmentových figur, zvláště ve stresových 

situacích, protože tato blízkost redukuje strach a nejistotu. Nedostupnost attachmentových 

figur má za následek vznik úzkosti. Vazby u dospělých osob jsou flexibilnější, bohatší a 

také obsahují náhradní modely pečujícího chování. Svou roli hraje sofistikovaný způsob 

myšlení dospělých, větší sebedůvěra a schopnost snášet odloučení na delší dobu. Weiss 
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považuje attachment za jeden z více způsobů, jak si zajistit zabezpečení společenských 

vztahů, které člověk potřebuje k tělesné i duševní pohodě.4

Melson (in Sable, 1995) identifikovala ve svém výzkumu čtyři dimenze 

attachmentu mezi člověkem a domácím zvířetem: čas trávený se zvířetem a aktivity 

namířené směrem k němu; zájem a působení na zvíře; znalosti o zvířeti a péči o něj a 

schopnost reagovat na podněty přicházející od zvířete a na jeho potřeby.

Vztah člověka a domácího zvířete je, jak už bylo zmíněno, oboustranný. I    zvířata 

mají potřebu attachmentové figury, aby byla chráněna a mohla přežít, a stejně tak jsou 

ohrožena při separaci a ztrátě této vazby (Rynearson in Sable, 1995).

2.1.2 JINÉ TEORIE VZTAHU ČLOVĚK - DOMÁCÍ ZVÍŘE

Ve své studii týkající se genderových a osobnostních vlivů na interakci člověka a 

psa a koně Brown (in Woodward; Bauer, 2007) zjistil, že afektivní kvalita vztahu mezi 

člověkem a zvířetem je závislá na majitelově sklonu k dominanci. Ti majitelé zvířat, kteří 

mají větší sklony k  dominanci, navazovali se zvířetem více trestající vztah, než ti, kteří 

jsou spíše submisivní.

Askew (tamtéž) se domnívá, že chování majitelů k domácím zvířatům je v podstatě 

druhem rodičovského chování, orientovaného na jiný živočišný druh. Podle Voitha (in 

Brodie; Biley, 1999) je tato vazba pochopitelná, neboť člověk je predisponován 

k vytváření citových vazeb, především k dětem. A zvířata vykazují určité podobné znaky 

chování jako děti, např. jsou závislá na péči svých majitelů. To může vysvětlovat tendenci 

majitelů oslovovat je podobně jako malé dítě („holčičko“, „broučku“ apod.).

McCulloch (tamtéž) vidí vysvětlení úzkého vztahu člověka a zvířat v současné 

době v souvislosti s tzv. „zelenou revolucí“. Lidé se snaží znovu obnovit a posílit pouto 

s přírodou. 

Podle Humphriesa (in Schusterová, 2000) mohou psi, potažmo domácí zvířata, hrát 

v životě jejich majitele jednu nebo více z následujících rolí: domácí zvíře jako „učitel 

dětí“; „člen rodiny“; „náhrada za rodinné zázemí“ (hlavně u starších a bezdětných lidí);

                                                
4  Těmi ostatními jsou: sociální afilace, příležitost ke starání se o blízké a možnost získání pomoci a rady.
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„módní doplněk a projev autority majitele“; „spojení s přírodou“; „prostředek 

k navazování mezilidských kontaktů“ založených na podobných zájmech a mnohé jiné.

2.2 Specifické postavení psa mezi domácími zvířaty

K ilustraci rozdílů mezi psem a kočkou (kočka je druhé nejoblíbenější a 

nejrozšířenější domácí zvíře u nás i ve světě) použiji následující anekdotu (in Woodward; 

Bauer, 2007, s. 169):

Pes si myslí: „Tenhle člověk je skvělý. Krmí mě, mazlí se a hraje si se mnou. Musí 

to být snad sám Pánbůh!“ Kočka na jeho místě si pomyslí: „Tenhle člověk je skvělý. Krmí 

mě, mazlí se a hraje si se mnou. Musím být snad sám Pánbůh!“.

Tato anekdota podle mě trefně vykresluje rozdílnost typických povah psů a koček. 

Na základě těchto odlišností se můžeme setkat s tím, že někteří lidé se sami označují jako 

„pejskaři“, tedy intuitivně dávají přednost společnosti či soužití se psem, protože oceňují 

jejich věrnost a poslušnost. Na druhé straně jsou milovníci koček, kterým imponuje jejich 

nezávislost. Domnívám se, že psi se těší větší oblibě u lidí, protože dokáží lépe a 

emotivněji dát najevo svému majiteli svou oddanost a náklonnost vůči němu. Tudíž vztah 

člověka a psa může dosáhnout vysoké úrovně emocionality a intenzity.

Podle výsledků výzkumu zaměřeného na psychologickou a afektivní roli domácích 

zvířat v životě lidí žijících ve městech vykazují ti lidé, kteří uvedli psa jako své 

nejoblíbenější domácí zvíře, vyšší úroveň attachmentu ke svému zvířeti než lidé, jejichž 

nejoblíbenějším domácím zvířetem byla kočka, nebo jiné zvíře (Albert;  Bulcroft, 1988).

Pozitivní působení psa na člověka je možné především díky specifickým 

vlastnostem a předpokladům psů. Pes je pro člověka symbolem mnoha dobrých vlastností. 

Příslovečná je jejich věrnost a oddanost člověku a především bezvýhradná a nezištná 

náklonnost k lidem, která usnadňuje vznik citových vazeb. Zároveň dokáží být velmi 

vnímaví k náladám a pocitům člověka (Sheldrake, 2003). Zásadní je ovšem schopnost psů 

komunikovat s lidmi pomocí komunikačních signálů (tj. pomocí gest a postojů, ke kterým 

přidávají hlasové signály – vrčení, kňučení, štěkání apod.). Psi mají skvěle vyvinutou 

schopnost velmi citlivě reagovat na lidskou verbální i neverbální komunikaci a odhadnout 

záměr člověka – a především to je odlišuje od jiných druhů domácích zvířat (Lucidi a kol. 

in Velemínský, 2007). 
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Sheldrake (2003) mluví o schopnosti psů rozeznávat úmysly člověka. Považuje 

vztahy mezi lidmi a jejich zvířecími mazlíčky za emočně rezonanční, tj. se schopností 

oboustranně vycítit emoční stav druhého partnera (pokud mezi nimi existuje silná afektivní 

vazba). Svou roli hraje i možnost fyzického kontaktu se psem – děti, ale i dospělí se rádi se 

psy mazlí, především díky měkké a teplé srsti. To u nich navozuje stav uklidnění a pocit 

bezpečí.

Na Matějčkově (1999, s. 116-117) žebříčku domácích zvířat figuruje pes na 

nejvyšším místě. Žebříček odráží význam podnětů, které domácí zvířata přinášejí dětem, i 

další pozitivní dopady na vývoj a osobnost dětí. Přitom každý další stupeň v sobě obsahuje 

pozitiva stupňů předešlých:

 „Na nejnižší příčce jsou ta zvířata, která sama k člověku vztah nemají (lidé jsou 

jim lhostejní), ale jejichž vnější zjev a projevy jsou pro děti zajímavé. Prototypem takových 

tvorů jsou akvarijní rybičky. Sledujeme je sice za sklem, ale zato naprosto dobře vidíme, co 

všechno dělají – jak se pohybují, jak se živí, jak vyměšují, jak se rozmnožují. Jsou tedy pro 

děti nejen zajímavou podívanou, ale i zdrojem přirozeného, nenásilného, pravdivého 

poučení o principech života vůbec.

O stupínek výš stojí zvířata, kterým jsou lidé stejně tak lhostejní jako rybám, ale 

který se dají pozorovat z větší blízkosti a brát do rukou a prohlížet. Není však možné se 

s nimi mazlit a povrch jejich těla při dotyku není (mnoha lidem) příliš příjemný. 

Prototypem jsou želvy, ale mohou to být i hadi, obojživelníci a podobní tvorové.

Ptáci chovaní v kleci zaujímají další příčku. Jejich životní projevy jsou bohaté, 

můžeme je dobře pozorovat i hladit po peří, ale především sem vstupují projevy hlasové. 

Papouška můžeme učit mluvit a také k člověku dokáží projevovat určitý vztah.

Na dalším stupni jsou nejrůznější malí savci, jako jsou morčata, křečci, myšky, 

králíčci. S těmi je možné se mazlit, je příjemné se jich dotýkat a hladit je. Navíc dovedou 

projevit svůj zájem o lidi ve své blízkosti, dovedou rozlišit známé a neznámé.

O patro výš stojí kočky, které se zpravidla už samy svým majitelům starají o 

zábavu. Dokáží být i velmi přítulné a umí dát dobře najevo, jak je jim péče člověka 

příjemná. Většinou jim nechybí ani určitá věrnost.
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Nejvyšší místo zaujímají psi, kteří jsou nejstaršími zvířecími společníky člověka. 

Zásadní je jejich schopnost přijímat člověka jako svého pána, ochránce, bližního, kterému 

jsou ochotni pomáhat a sloužit, ale pro něhož jsou ochotni i bojovat a nasadit život.“

Zásadní rozdíl mezi psem a jinými domácími zvířaty vidím tedy v tom, že pes je 

určitý způsobem nejlépe přednastaven pro interakci s člověkem a dokáže ze všech zvířat 

nejplnější měrou uspokojovat základní psychické i fyzické potřeby člověka. Domnívám se, 

že zde hraje velkou roli právě fakt, že pes je historicky nejstarším a nejvšestrannějším 

zvířecím společníkem člověka (viz kapitola 1). Na druhou stranu jsem i z vlastní 

zkušenosti vypozorovala, že někteří lidé si mohou vytvořit velmi silný vztah například ke 

kočce – zde se pak uplatňují interindividuální osobnostní rozdíly. Některým lidem je 

přílišná oddanost psů spíše na obtíž a považují je za „závisláky“.

2.3 Význam vztahu člověka a psa

Psi jsou pro člověka významní jako stálí spoluobyvatelé jeho domova. Mohou 

zaplnit například mezeru, která vznikne, když děti dospějí a opustí domov (tzv. syndrom 

prázdného hnízda). Obohacují život člověka už svou přítomností a osobností, spolu 

s rozmanitými projevy chování a vztahu ke člověku. Pro mnoho lidí jsou více než jen 

společníci, navazují se svým psem vztahy, které jsou podobné (i když ne tolik komplexní) 

jako vztahy k lidem, jsou však méně komplikované (Predy, 2000; Rynearson in Brodie,

Biley, 1999). Majitelé psů se mohou v jejich společnosti uvolnit, protože necítí tlak 

k jednání určitým způsobem (na rozdíl od většiny mezilidských vztahů). Psi akceptují své 

majitele zcela nepodmíněně a bez předsudků. Protože nemohou mluvit, musí jejich 

majitelé pozorně sledovat řeč jejich těla, aby z ní odvodili, jak se pes cítí (například 

postavení uší, vrtění ocasem apod.). Pochopení řeči těla psů vede k efektivnější 

komunikaci a posiluje tak vazbu mezi majitelem a jeho psem (Sable, 1995).

Katcher a Friedmann (in Brodie; Biley, 1999, s. 330) zdůrazňují několik oblastí 

lidského zdraví (fyzického i psychického), které psi ovlivňují: 

„Umožňují vznik přátelského vztahu a poskytují smysluplné a příjemné vyžití, 

podporují fyzickou aktivitu,  hravost a smích, představují bytost, o kterou se může člověk 

starat, poskytují pocit soudržnosti a bezpečí a jsou příjemní na dotyk i na pohled“.
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Tématem pozitivního působení psa na tělesné i duševní zdraví člověka se zabývalo 

už poměrně dost výzkumů, jejich výsledky jsou však často rozporuplné a mnohdy se 

neobejdou bez určitých metodologických problémů. Pro přehlednost dělím jednotlivé 

aspekty působení na fyzické a psychické, nicméně se domnívám, že jsou tyto oblasti úzce 

propojené, vzájemně se ovlivňují a nelze je od sebe zcela oddělit.

2.3.1 PSI A JEJICH VLIV NA TĚLESNÉ ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Průkopnice v této oblasti výzkumu, Erika Friedmann, zjistila, že při hlazení psa 

dojde u člověka k poklesu krevního tlaku a frekvence srdečního tepu5 (in Odendaal, 2007).

Kromě toho byla u majitelů psů prokázána zvýšená fyzická aktivita (Dembicki, 

Anderson, 1996; Serpell in Wells, 2007). Narozdíl od jiných domácích zvířat totiž psi 

vyžadují trénink a procházky. Autoři zmiňují i další výzkumy, které naznačují potenciál 

psů působit jako prevence některých onemocnění (například onemocnění věnčitých tepen 

či hypertenzí), urychlovat a usnadňovat rekonvalescenci, ale i rozpoznat některá 

onemocnění dříve, než je odhalí lékařské vyšetření (například rakovinu) nebo upozornit na 

nadcházející epileptický záchvat či hypoglykemické stavy. K tomu však musí být psi 

určitým způsobem predisponovaní a hlavně pečlivě vycvičení.

Při interakci člověka a psa dochází i k některým biochemickým změnám a 

neuroendokrinním účinkům, které mají za následek zvýšení hladiny endorfinů a dopaminu. 

Důsledkem může být například snížení bolesti, zklidnění a euforizující efekty při 

pozitivním prožitku interakce (Hess et al., 1995; Velemínský, 2007).

Je tedy možné, že psi mohou do jisté míry přispívat k lepšímu dlouhodobému 

zdravotnímu stavu jejich majitelů. Každopádně v této oblasti zaujímají mezi jinými druhy 

zvířat přední místo.

2.3.2 PSI A JEJICH VLIV NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Dalším zajímavým zjištěním je to, že pouhá přítomnost psa může pomoci snížit 

úzkost a stres (Friedmann et al., 1983; Sebkova in Wells, 2007). Psi tak mohou usnadnit 

překonávání potenciálně stresových životních událostí, jako je například rozvod nebo 

                                                
5 Zajímavý je fakt, že tato skutečnost byla prokázána již několik desetiletí předtím, avšak v opačném směru –
tedy že důsledkem hlazení se snižuje krevní tlak u psů. (přidala jsem)
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ztráta blízké osoby. Další výzkumy prokázaly potenciál psů redukovat pocity úzkosti, 

osamění a deprese a posilovat pocity štěstí, sebedůvěry, samostatnosti a kompetence (Beck 

et al; Kidd et al; Levinson in Wells, 2007). Predy (2000) se domnívá, že psi pomáhají 

snižovat stres tím, že vyžadují pozornost a péči, což pomáhá odreagovat se od negativních 

myšlenek a pocitů. Tím i regulují a ovlivňují životní tempo a styl člověka. Mnohé z těchto 

psychologických přínosů pramení přímo ze vztahu se psem – pouhá skutečnost, že psi 

svého majitele po příchodu domů často bouřlivě vítají, jejich přirozené afektivní nastavení, 

oddanost a schopnost bezpodmínečně milovat svého majitele u nich mohou sloužit 

k podněcování pocitu sebeúcty a sebedůvěry.

Kromě toho mohou psi pomáhat zvyšovat psychickou pohodu nepřímo, 

prostřednictvím usnadňování sociálních interakcí mez lidmi (McNicholas et al. in Wells, 

2007). Výzkumy ukazují, že počet kontaktů se zcela neznámými lidmi je statisticky 

významně vyšší, když se procházíme se psem, než když jsme sami (Messent et al. in 

Wells, 2007).

Osobně se domnívám, že pozitivní dopady vlastnictví psů v domácnostech 

převažují nad těmi negativními (některé z nich zmiňuji v kapitole 4.4). O tom si dokáže asi 

každý sám udělat obrázek – pokud psa nevlastní sám, jistě má ve svém okolí mnoho lidí, 

kteří psa mají. Z vlastní zkušenosti vím, že někteří majitelé považují vztah ke svému psu za 

minimálně stejně důležitý jako k některým lidem. (přidala jsem)

2.4 Canisterapie

Pozitivní vliv zvířat na člověka je znám již od starověku – již staří Řekové 

používali psy k léčebným účelům (Rennie in Sheldrake, 2003). Použití zvířat u zdravotně 

postižených bylo poprvé zaznamenáno již v devátém století v Belgii, kde vznikl program 

občanské péče pro hendikepované osoby s využitím zvířat jako „therapie naturele“

(Galajdová, 1999; Velemínský, 2007). Jones (in Brodie; Biley, 1999) zmiňuje používání 

zvířat v psychiatrických nemocnicích v Anglii v devadesátých letech osmnáctého století v 

reakci na špatné zacházení s pacienty – místo fyzických trestů a silných léků tato metoda 

upřednostňovala laskavé zacházení s pacienty a uklidňující kontakt se zvířaty. Různá 

zvířata byla součástí programu, který měl pomoci pacientům naučit se sebekontrole 

prostřednictvím péče o zvířata v ústavu pro epileptiky v Německu v devatenáctém století 
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(McCulloch in Brodie; Biley, 1999). Za druhé světové války se zvířata (včetně psů)

používala v zotavovnách a sanatoriích (Netting in Brodie; Biley, 1999).

Průkopníkem v oblasti canisterapie byl americký dětský psycholog a psychiatr 

Boris M. Levinson. Byl první, kdo v šedesátých letech dvacátého století poukázal na 

pozitivní aspekty vztahu člověk a zvířete. Funkci psa jako koterapeuta objevil Levinson 

víceméně náhodou. Všiml si, že jeden jeho dětský pacient, se kterým se dlouho marně 

snažil navázat kontakt, zareagoval na jeho vlastního psa Jinglese. Úspěšně využil psa jako 

prostředníka k navázání kontaktu s tímto chlapcem. Na tomto faktu založil svou teorii, že 

zvířata sice nemohou vyléčit, ale že mohou působit jako sociální katalyzátor, který 

zahajuje a podněcuje společenský kontakt (Odendaal, 2007).

Přítomnost zvířete při terapii pomáhá vybudovat důvěru, usnadňuje vytvoření 

terapeutického vztahu, navázání komunikace s okolím a urychluje terapeutický proces. Je 

známo, že i psychoanalytici Freud a Sullivan měli v ordinaci při sezeních svého psa, i když 

není jasné, nakolik se tito na psychoterapeutickém procesu podíleli (Galajdová, 1999; 

Straková et al., 2000).

Kalinová (in Velemínský, 2007, s. 32) definuje canisterapii jako 

„…jednu z metod rehabilitace, která slouží k podpoře zdraví lidí všech věkových 

kategorií, při níž se využívá interakce mezi člověkem a psem.“

Pojem zdraví je přitom vnímán z bio-psycho-sociálního pohledu. Podle Galajdové 

(in Velemínský, 2007, s. 60)

„…se jedná o podpůrnou formu psychoterapie, která je výhradně založena na 

kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci“, přičemž „…klade důraz 

především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních“.

Tento fakt odlišuje canisterapii například od hippoterapie, u níž je na prvním místě 

efekt fyziologického působení jízdy na koni a psychosociální složka má druhotný efekt 

(Galajdová, 1999).

Protože se canisterapie snaží stát uznávanou a plnohodnotnou léčebnou metodou, 

ustoupilo se v osmdesátých letech od používání anglického termínu „pet therapy“ či „pet-

facilitated psychotherapy“. Důvodem byl fakt, že tento termín evokoval představu, že 
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jakékoliv domácí zvíře může léčit (Krausová in Velemínský, 2007). Samozřejmě i pes v 

rodině či jiné zvíře má za určitých okolností pozitivní vliv na její členy, ale canisterapii 

jakožto léčebnou metodu musí provádět přinejmenším speciálně vyškolený dobrovolník

(Galajdová, 1999). 

Odlišují se tři hlavní metody canisterapie (a obecně i zooterapie):

Animal Assisted Activities (AAA) - aktivity za pomoci zvířat, tj. „…přirozený 

kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta nebo přirozený rozvoj 

jeho sociálních dovedností“ (Velemínský, 2007, s. 32);

Animal Assisted Therapy (AAT) – terapie za pomoci zvířat, tj. „cílená intervence, 

při které je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu a je poskytována a vedena 

zdravotnickým profesionálem se speciálními odbornými znalostmi“ (Galajdová, 1999, s. 

28);

Animal Assisted Crisis Response (AACR) – krizová intervence za pomoci zvířat 

(Velemínský, 2007).

Můžeme se setkat i s pojmem Animal Assisted Education (AAE) – vzdělávání za 

pomoci zvířat, kdy můžeme použít dle cílové skupiny a cílů buď AAA nebo AAT 

(Staffová, 2008; Velemínský, 2007).

Podle Galajdové (1999, s. 28) je hlavním rozdílem mezi AAA a AAT fakt, že 

„zatímco výsledky AAA lze vyjádřit pouze v pojmech radosti, spokojenosti a štěstí, výsledky 

AAT jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné“.

Forma canisterapie může mít podobu návštěvního programu, jednorázové aktivity, 

pobytového či rezidentního programu nebo zásahu krizové intervence (případně jejich 

kombinace). Canisterapie může být prováděna individuálně, nebo skupinově (Velemínský, 

2007).

2.4.1 VYUŽITÍ CANISTERAPIE

Díky všestrannosti působení psa na člověka má canisterapie opravdu málo omezení 

a lze ji s úspěchem aplikovat u jedinců zdravých, nemocných i jakkoliv postižených. 

Zároveň není omezena ani věkem. Používá se u dětí, dopívajících, dospělých i seniorů. U 
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každé skupiny i jednotlivého klienta je nutností dopředu stanovit metodu, formu a cíle 

canisterapie. Pes musí být vycvičen speciálně pro konkrétní účel, k němuž má být využitý 

(Velemínský, 2007).

U dětí ji lze použít při práci týraným či zneužívaným dítětem, při dlouhodobých 

pobytech v nemocnici, v dětské psychoterapii, u dětí s autismem a mentálním postižením 

(s nimiž se nedaří navázat kontakt), u dětí s epilepsií (zde se uplatňují také diagnostické 

schopnosti psů při předvídání záchvatů), u dětí s tělesným postižením (asistenční psi se 

používají k polohování, případně provádějí „psí masáže“), se smyslovým postižením 

(asistenční pes pomáhá kompenzovat oslabené smysly), u kombinovaných postižení nebo 

třeba v logopedii. Přitom se stále objevují nové oblasti, ve kterých je canisterapie pro 

klienty přínosem.

U dospělých klientů je využití velice podobné. Specifický význam vyplývající 

z účinků canisterapie na fyziologický i psychický stav má u starých lidí, především 

v domovech pro seniory (Galajdová, 1999; Mojžíšová et al., 2004; Nerandžič, 2006).
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3. PES A JEHO VLIV NA VÝVOJ DÍTĚTE V MLADŠÍM ŠKOLNÍM 
VĚKU

Pro dítě ve třetí třídě základní školy (jehož se moje šetření v praktické části této 

práce týká) zde užívám termín dítě v mladším školním věku ve shodě s Langmeierem 

(Langmeier et al., 1998, s. 115). Autoři vymezují toto období jako „…dobu od šesti až

sedm let, kdy dítě vstupuje do školy, do jedenácti až dvanácti let, kdy se začínají projevovat

prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy“. Po tomto období 

následuje období dospívání.

Matějček (2003) rozděluje celé školní období na mladší školní věk, střední školní 

věk a starší školní věk. Mladší školní věk se časově překrývá s prvními dvěma ročníky ve 

škole (doba od šesti či sedmi let do osmi či devíti, přičemž u chlapců počítáme spíše 

s hranicí vyšší). Děti ve třetí třídě se tedy nacházejí na samém začátku období středního 

školního věku, který trvá do zhruba dvanácti let věku. Můžeme říci, že většina chlapců se 

nachází ještě na přelomu mladšího a středního školního věku. 

Vágnerová (2005) má časové i pojmové dělení školního věku v podstatě totožné 

s Matějčkem, pouze s drobnou terminologickou odchylkou – místo mladší školní věk 

používá termín raný školní věk.

3.1 Charakteristika dítěte v mladším školním věku

V období mladšího školního věku se dítě vyvíjí ve všech oblastech. Kromě 

tělesného růstu a rozvoje hrubé a jemné motoriky se rozvíjí poznávací procesy (percepce, 

myšlení, zpracování informací, řešení problémů, paměť a pozornost), jazykové 

kompetence a dochází i k výraznému emočnímu vývoji a k vývoji autoregulačních 

mechanismů. S tím vším souvisí velký pokrok v rámci socializace dítěte.

Protože by bylo příliš obsáhlé charakterizovat celkovou vývojovou úroveň dítěte ve 

všech oblastech, soustředím se především na psychosociální aspekty vývoje. Ty se ve 

vztahu k domácímu zvířeti projevují nejvýrazněji.

Freud (1991) považuje toto období v souladu se svou psychoanalytickou teorií, ve 

které převládaly pudové motivy, za období latence. Charakterizuje ho útlumem

v sexuálním vývoji, kdy je libido zaměřeno na školní práci a dítě se realizuje v nově 

nabytých společenských vztazích a aktivitách. Je to tedy jakési období klidu před bouří 
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puberty. Ovšem dnes už víme, že vývoj pokračuje trvale a plynule ve všech směrech, tedy i 

v oblasti sexuálního vývoje (Langmeier et al., 1998).

Erikson (2002) modifikoval Fredovu teorii a snížil důležitost pudových motivů ve 

prospěch společenských a kulturních vlivů, které formují lidskou osobnost. Ve vývoji 

osobnosti rozeznává osm věků života, tedy osm stádií, přičemž vstupem do školy začíná 

stadium přičinlivosti proti inferioritě. Dítě se učí, jak se společensky realizovat výrobou 

věcí za účelem uznání a dochází k rozvoji pocitu přičinlivosti. Systematicky se vzdělává 

v používání nástrojů a rozvíjení dovedností po boku svých spolužáků, proto je toto stadium 

velmi důležité z hlediska sociálního. Při jeho nezvládnutí pocity méněcennosti a

nedostatečnosti.

Kromě práce však nadále zaujímá důležité místo v životě školního dítěte hra, jejíž 

projevy jsou bohatší a různorodější (Langmeier et al., 1998).

Matějček (2003) toto období označuje jako dobu vyrovnané konsolidace. Ta

následuje po krátkém, přechodném, ale náročném období prvních dvou let školní 

docházky, kdy se dítě musí vyrovnat s přechodem na základní školu se všemi nároky, které 

z toho plynou. Po dvou prvních ročnících by se měly individuální rozdíly mezi dětmi 

víceméně vyrovnat. Podle Matějčka je toto zdánlivě klidné období podstatné pro dozrávání 

dvou velmi důležitých životních funkcí, a to diferenciace identity podle pohlaví a 

rodičovského chování vůči malému dítěti (viz oddíl 3.3.5). 

Vágnerová (2005) mluví o plynulém rozvoji ve všech oblastech a o období 

vytváření předpokladů pro budoucí změnu v podobě dynamického období dospívání, zatím 

na psychické úrovni. 

Langmeier et al.(1999) charakterizují toto období jako věk střízlivého realismu, kdy 

chce malý školák pochopit okolní svět a věci v něm takové, jaké skutečně jsou, a snaží se 

sám získávat informace o světě. Zpočátku období je to ovšem realismus naivní – závislý na 

autoritách.

3.2 Charakteristika vztahu dítě – pes

Zvířata hrají v životech dětí v současných společnostech západního typu 

výjimečnou roli. Skoro všechny dostanou brzy po narození jako svou první hračku

měkkého plyšáka, který představuje nějaké zvíře, a během celého dětství dostávají 
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podobné hračky. Kromě toho zobrazení zvířat zdobí i jejich oblečení, kočárky, postýlky, 

tapety, knížky i nábytek, zkrátka prakticky vše. I ve většině pohádek, dětských příběhů a 

knih se vyskytují zvířata (Bettelheim; Tucker; Johnson in Serpell, 1999). Postavy zvířat 

dominují v televizních pořadech pro děti a filmech pro děti. I živá zvířata jsou v centru 

zájmu dětí – skoro všechny děti milují návštěvy ZOO, podmořských akvárií či 

přírodopiseckých muzeí. Fascinují je i dokumentární filmy o životě zvířat a většina z nich 

alespoň někdy v životě má nějaké domácí zvíře.

Co se týče historických aspektů vztahu mezi dítětem a domácím zvířetem, Grier (in 

Serpell, 1999) uvádí, že přibližná dnešní podoba tohoto vztahu vznikla na přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století, za doby viktoriánské éry. Mravokární rodiče, 

příslušníci střední střídy, využili přirozených vlastností zvířat jako protiváhy 

předpokládaného rošťáctví a agresivity u chlapců.

Z výzkumu a ankety o chovu psů v rodinách z roku 1995 pod vedením Rehma (in 

Galajdová, 1999) v Mnichově vyplynulo, že pes má ve vztahu k dítěti hned několik rolí. 

Děti (i někteří dospělí) smýšlejí o psu podobně jako o člověku. Lze tedy ve vztahu dítě –

pes nalézt znaky antropomorfismu. Podle výsledků ankety je pes pro dítě školního věku 

především opravdovým přítelem. Některé děti běžně se psy hovoří, rozmlouvají, prozrazují 

jim tajemství, která by nikomu jinému neřekly. Je pro ně neustále k dispozici, nemá nároky 

a vždy je ochoten pozitivně reagovat. Tyto děti vnímají svá domácí zvířata jako „speciální 

kamarády“. Přitom 4 hlavní faktory, kterými zvíře obohacuje život dítěte, jsou: 

vzájemnost, druh blízkého přátelství; trvalá náklonnost; pocit větší sebedůvěry a výlučnost 

(Endenburg in Van Houtte et al., 1995; Bryant in McNicholas et al., 2000).

Zejména pro jedináčka v rodině může pes zastávat do určité míry i roli sourozence 

(viz podkapitola 4.2). Může si s ním hrát, povídat, mít se psem tajnosti a mohou se škádlit 

a prát jako sourozenci. Pes jako smečkové zvíře většinou dítě za svého sourozence 

považuje. Podle Rehma (in Velemínský, 2007) jedináčci hledají v psovi sociálního 

„nedospělého“ partnera, který nabízí dětem a hru a naplňuje dětskou potřebu citové 

blízkosti.

Levinson (1965) píše, že interakce mezi dítětem a domácím zvířetem je 

psychodynamicky velice komplexní. Dítě může považovat zvíře za součást sebe sama, za 

člena rodiny, který prochází stejnou zkušeností jako ono samo.
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Frank (in Brodie; Biley, 1999, s. 331) uvádí, že domácí zvíře může zastávat 

následující role: „společník“, „přítel“, „pomocník“, „obdivovatel“, „důvěrník“, „hračka“, 

„týmový hráč“, „otrok“, obětní beránek“, „zrcadlo“, „obránce“6.

Zajímavý výzkum týkající se postavení domácích zvířat v síti sociálních vztahů 

sedmi- až osmiletých dětí odhalil, že vztahy se zvířaty byly často hodnoceny z hlediska 

významnosti výše než mnohé mezilidské vztahy, přičemž klíčová byla jejich schopnost 

poskytnout dítěti útěchu, když jsou smutní či nemocní, schopnost podpory jejich sebeúcty 

a schopnost uchovat tajemství. Nejvýznamnější postavení mezi zvířaty měli psi a kočky, 

konkrétně psi skórovali mezi zvířaty nejvýš. Výzkum prokázal, že děti byly schopné 

rozlišovat mezi funkcemi, které jejich zvíře může nebo nemůže zastávat. Například žádné 

dítě neuvedlo zvíře jako důvěryhodného pomocníka při řešení problému s týráním, ale psi 

byli uváděni jako užiteční ochránci ve strach nahánějících situacích, zatímco kočky ne 

(McNicholas et al., 2000).

Do velké míry jsou vztahy mezi dítětem a psem závislé na věku dítěte. Matějček 

(1999, s. 118-119) sestavil následující stupnici kvality vztahů dítě – zvíře podle věku a 

duševní vyspělosti:

„Pro malé děti, přibližně do tří let, jsou domácí zvířátka vydatným zdrojem 

zajímavých podnětů svou pohyblivostí a jinými životními projevy. Dítě se seznamuje 

s živým tvorem, který má podobné projevy a potřeby jako ono samo. Má i nároky na 

pozornost a péči ze strany dospělých lidí, tedy rodičů. Kromě vydatné stimulace 

smyslového aparátu dítěte a jeho intelektových schopností je tu tedy přínos i pro výchovu 

k toleranci ohleduplnosti, k respektování práv a potřeb druhého a k jiným užitečným 

postojům. 

Pro děti předškolního věku jsou malá domácí zvířata především „živými 

hračkami“. K tomu všemu, co jsme si řekli o podnětové a výchovné hodnotě zvířat pro 

malé děti, přistupuje nyní i poznání, že život je něco zcela zvláštního, osobitého a 

jedinečného. Výzkumné studie totiž ukázaly, že dítě se v tomto věku už docela jinak chová 

ke skutečnému pejskovi nebo kočičce než k napodobeninám těchto zvířat, byť třeba 

dokonalým co do zjevu a povrchu těla, důmyslně se pohybujícím, štěkajícím a 

mňoukajícím, umožňujícím manipulaci nebo ovládání na dálku. Děti předškolního věku si 

                                                
6 Nespecifikuje přitom, zda jde o role v životě dospělých, či dětí.
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chtějí především hrát – a živá hračka je prostě živá! A to je významný přínos k poznávání 

světa.

Zcela zvláštní, možno říci specifický význam však mají domácí zvířata pro děti tzv. 

středního školního věku, tj. přibližně od osmi až devíti let výš. Je to věk, kdy za normálních 

okolností dochází u dětí k diferenciaci identity podle pohlavní příslušnosti a v plné míře se 

rozvíjejí tzv. rodičovské postoje vůči malým dětem. 

Od puberty výš můžeme čekat, že děti samy převezmou větší díl odpovědnosti za své 

zvířátko. Teď už také zpravidla nechtějí jenom živou hračku ani jen hebký kožíšek na 

pohlazení, ale spíše společníka, přítele, kamaráda. Tak jako samy sebe teď už dovedou

podřídit soustavnému tréninku ve sportu a ve škole si už osvojily principy učení, bývají 

schopny svého svěřence soustavně cvičit, zabývat se jím, něčemu ho naučit – zkrátka 

vychovávat! Což je další nezanedbatelný přínos pro zdravý vývoj osobnosti dítěte.“

Co se týče vlivu pohlaví dítěte na vztah k domácímu zvířeti, výzkumy se ve 

zjištěních poměrně rozcházejí. Schusterová (2000) a Kotrschal et al. (2003) nezjistili žádný 

statisticky významný rozdíl v citovém vztahu chlapců a dívek školního věku ke svému 

domácímu zvířeti. Naproti tomu například Serpell a Rost et al. (in Wedl et al., 2009) došli 

k závěru, že dívky si žádají domácí zvíře více než chlapci a vykazují k němu silnější 

emocionální vztah.

3.3 Význam psa ve vývoji dětské osobnosti

V této podkapitole se budu podrobněji zabývat vztahem mezi dítětem a psem a 

pozitivními vlivy, které tento vztah na dítě může mít v různých oblastech jeho vývoje. 

Záměrně píši může mít, protože toto pozitivní působení není automatické. Záleží především 

na hloubce vztahu, který se mezi dítětem a psem vytvoří. Ta se ukázala být daleko 

spolehlivějším měřítkem vlivu zvířete na dítě než pouhá jeho přítomnost v rodině 

(Galajdová, 1999).

Van Houtte et al. (1995) se domnívají, že domácí zvířata mohou mít největší vliv na 

jejich majitele mezi devátým a dvanáctým rokem života vzhledem k vývojovým 

charakteristikám typickým pro toto vývojové období (což je právě období mladšího 

školního věku). Děti se v tomto věku potýkají s mnohými vývojovými úkoly, které jim pes 

může usnadnit, protože je dětmi vnímán jako spolehlivý přítel.
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Přátelství dítěte a psa je velmi důležité pro podporu vývoje emocionálního, 

kognitivního i sociálního a své pozitivní důsledky má i pro tělesný vývoj dítěte. Vůbec 

nejčastěji se v odborné literatuře zdůrazňuje vliv na rozvoj sebevědomí, empatie, pocitu 

zodpovědnosti, samostatnosti, na formování žádoucích a potlačování nežádoucích postojů 

a na schopnost zapojit se do společnosti (Galajdová, 1999; Matějček, 1999; Staffová, 2008; 

Straková et al., 2000; Vágnerová, 1996; Velemínský, 2007). Dětmi je pes vnímán jako 

empatický a pozorný posluchač (Van Houtte et al., 1995).

Pokud jde o negativní důsledky vztahu dítěte a psa, je jedním z nich případný vznik 

alergií nebo zhoršení astmatu. Pokud není o psa po zdravotní stránce dostatečně postaráno, 

může hrozit přenos nějaké nemoci na dítě. Samozřejmě existuje riziko pokousání dítěte 

psem. A v neposlední řadě může dítěti způsobit velké trauma smrt milovaného psa, ke 

kterému mělo silný vztah. Neblahé důsledky může mít i špatný výběr psa či doby jeho 

pořízení (viz podkapitola 4.4).

3.3.1 TĚLESNÝ VÝVOJ

Podle Matějčka (1999) je mladší školní věk obdobím relativně nejlepšího zdraví  a 

vysoké tělesné výkonnosti.

Nejčastěji zmiňovanými fyziologickými účinky vztahu psa a dítěte je snižování 

hodnot krevního tlaku, a to pouhým hlazením či přítomností psa (Friedmann in Poresky et 

al., 1988).

Výzkumy (Thor; McNicholas et al. in Velemínský, 2007) poukazují i na 

skutečnost, že úzký vztah ke psovi souvisí s posílením imunitního systému a že pro děti, 

které se narodily v rodině se zvířetem, existuje nižší riziko propuknutí alergií, astmatu, 

mají lepší imunitní systém a nejsou tak často nemocné jako děti narozené do rodin bez 

zvířete.

Celková fyzická kondice dítěte se zlepšuje v důsledku zvýšení pohybových aktivit 

– pes působí jako podnět pohybové aktivizace (psa musíme venčit, děti si navíc se psy 

často hrají, honí se apod.). Nutnou péčí o psa se také zlepšuje jemná a hrubá motorika, 

koordinace a síla končetin, rovnováha. Při hlazení a mazlení se psem dochází také 

k celkovému uvolnění svalstva a k hlubokému dýchání (Velemínský, 2007).
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3.3.2 EMOČNÍ VÝVOJ

Důležitým faktorem v emočním vývoji je postupné zrání centrální nervové 

soustavy. Díky tomu se zvyšuje emoční stabilita a odolnost vůči zátěži. Děti se v tomto 

věku také učí emoční prožitky chápat a interpretovat, rozumět svým pocitům a přesněji 

diferencovat jejich kvalitu, intenzitu a délku trvání (Vágnerová, 2005).

Základní emoční oporou jsou pro děti v mladším školním věku stále rodiče. Ke 

sdílení emocí (pozitivních i negativních) ale významně přispívají i vrstevníci, nejen rodiče. 

Dítě se tak učí emoční komunikaci (Langmeier et al., 1998; Vágnerová, 2005).

Podle Gardnera (1999) a jeho teorie personálních inteligencí (tj. emoční 

inteligence) dítě na počátku školní docházky dokáže lépe rozeznávat mezi sebou a 

druhými, má už zkušenosti se sociálními vztahy a zkusilo si jiné role, které zná od 

ostatních lidí. Kromě toho vlivem rozvoje konkrétních mentálních operací dochází k 

navazování komplexnějších vztahů k lidem. Děti se učí chápat princip vzájemnosti, 

rozšiřují svůj okruh vztahů, navazují přátelské vztahy s vrstevníky a učí se férovému 

jednání. V mladším školním věku se prohlubuje sociální vnímavost, děti čím dál lépe 

chápou příčiny jednání jiných lidí a jasněji si uvědomují své vlastní schopnosti a 

nedostatky.

Pes v roli důvěrného přítele a kamaráda může uspokojovat mnoho ze základních 

psychických a citových potřeb. Pro dítě je výhodou srozumitelnost projevů jeho chování. 

Kontakt se psem stimuluje ke smíchu, dobré náladě, uvolnění a přispěchá k celkovému 

dobrému psychickému stavu (Hess et al., 1995; Sheldrake, 2003; Vágnerová, 1996; 

Velemínský, 2007). 

S rozvojem neverbální komunikace, kterou dítě v interakci se psem používá, úzce 

souvisí rozvíjení schopnosti empatie. Dítě starající se o psa nebo i pouze pobývající v jeho 

přítomnosti se naučí vnímat jeho potřeby. A to nejen fyziologické, ale i emocionální

(Levinson, 1978). Podle Galajdové (1999) a Staffové (2008) lze předpokládat, že nové 

zkušenosti a získané dovednosti vycházející z kontaktu se psem ovlivňují i vztah k jiným 

lidem.

Velmi důležitou potřebou, kterou může vztah k psovi saturovat, je potřeba citové 

jistoty a bezpečí. Zvláště u dětí, u kterých tato potřeba nebyla v raném dětství dostatečně 
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uspokojována. Pes jakožto člen rodiny je spolehlivým a téměř vždy dostupným zdrojem 

citových podnětů, pokud tyto nejsou v danou chvíli přístupné ze strany rodičů. Dítě brzy u 

psa zjistí, že jsou jeho city opětovány a to posiluje důvěru v sebe sama i psa. Pes není vůči 

dítěti kritický a přijímá je takové, jaké je, bez ohledu na jeho vzhled, vlastnosti nebo 

sociální status. Proto může být pes významnou emocionální podporou dítěte (Galajdová, 

1999; Sheldrake, 2003; Straková et al., 2000; Staffová, 2008; Vágnerová, 1996).

Kromě toho uspokojuje pes taktilní potřeby dítěte. Hodně dětí psy často a rády 

mazlí, tulí a hladí je. Fyzický kontakt se psem má uklidňující účinky a navozuje pocit 

blízkosti (Galajdová, 1999; Sheldrake, 2003; Staffová, 2008; Straková et al., 2000; 

Velemínský, 2007).

Důležité je i ponaučení o smrti a zániku. Pokud se v rodině psi či jiná malá zvířata 

chovají, je jisté, že se dítě dříve nebo později se smrtí některého z nich setká. Je důležité, 

že si to skutečně prožije v osobní rovině a tím se s těmito zkušenosti učí zacházet 

(Matějček, 1999).

3.3.3 VÝVOJ AUTOREGULAČNÍCH MECHANISMŮ

Po zahájení školní docházky začíná docházet k ústupu egocentrického vidění světa 

(je to důsledek vývoje poznávacích procesů, zejm. decentrace). Vývoj autoregulace

vychází od regulace emocionální, která je v mladším školním věku ještě stále velmi 

významná, k formě vyšší, založené na vůli. Dítě je schopno své pocity a city potlačit, nebo 

dát jasně najevo a uvědomují si, že i druzí toto dovedou (Langmeier et al., 1998). 

Vágnerová (2005, s. 265) píše, že „znakem zralé autoregulace je schopnost vzdát 

se aktuálního uspokojení ve prospěch hodnotnějšího cíle.“ To je pro dítě zásadní vývojový 

úkol a než ho dosáhne, je potřeba kontrola ze strany dospělých.

Prostřednictvím prožitků empatie, které dítě prožívá ve vztahu k psovi, může dojít 

ke zmírnění nadměrného egocentrismu dítěte, což souvisí i s vývojem altruismu 

(Galajdová, 1999; Staffová, 2008).

Péčí o psa v rodině se rychleji rozvíjí i odpovědnost dítěte. Celkovou péči o zvíře 

sice dítě může převzít až od puberty, ale přítomnosti domácího psa a soužití s ním 

urychlují a podporují vývoj odpovědnosti (Matějček, 1999).
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3.3.4 VÝVOJ SEBEPOJETÍ A SEBEHODNOCENÍ

Sebepojetí dítěte úzce souvisí s úrovní emočního a kognitivního vývoje –

především s dosažením úrovně konkrétního logického myšlení a s decentrací. V mladším 

školním věku je obraz sebepojetí ještě silně ovlivněn autoritami a jejich hodnocením, které 

dítě akceptuje nekritickým způsobem.

Pro sebepojetí je velmi důležitý výkon dítěte. Posuzování vlastního výkonu se 

během mladšího školního období mění, takže dítě ve třetí třídě svůj výkon již srovnává 

s vrstevníky nebo spolužáky. Školní třída je pro něj referenční skupinou, ke které svůj 

výkon vztahuje (Vágnerová, 2005).

Dalším faktorem, který pomáhá sebepojetí utvářet, je příslušnost k sociální skupině, 

se kterou se dítě identifikuje. Kromě rodiny se takovou skupinou stává v mladším školním 

věku i skupina vrstevnická (Langmeier et al., 1998).

Sebehodnocení v oblasti psychických vlastností a citových prožitků je zatím pro 

děti v tomto věku stále velmi obtížné. V osmi letech ještě děti nesprávně generalizují a jsou 

příliš jednostranné. V devíti až deseti letech se už dokáží hodnotit z více hledisek a 

postupně se dostávají ke komplexnějšímu a stálejšímu obrazu sebepojetí. Vyváří se také 

představa ideálního sebepojetí, které se dítě snaží v realitě co nejvíce přiblížit (Higgins in

Vágnerová, 2005). Děti v tomto věku k sobě bývají mnohem kritičtější a často se mohou 

hodnotit až příliš negativně. Dokáží už se postupně posuzovat i po stránce psychologické –

začínají si uvědomovat své stálé vlastnosti a schopnosti (Langmeier et al., 1998).

Pokud se dítě dokáže do nějaké míry postarat o svého psa, a tak plnit bez cizí 

pomoci určité úkoly a úkony, může to mít pozitivní vliv na jeho sebevědomí, na 

samostatnost dítěte i na jeho sebehodnocení. To může hrát významnou roli u dětí, které 

jsou ve škole neúspěšné nebo z nějakého důvodu neoblíbené a v důsledku toho mají 

snížené sebevědomí i sebehodnocení. (Galajdová, 1999; Sheldrake, 2003; Staffová, 2008; 

Velemínský, 2007).

Mnohé výzkumy potvrdily, že děti, které mají domácí zvíře, mají vyšší sebedůvěru 

než ty, které žádné nemají (např. Van Houtte et al., 1995).
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3.3.5 VÝVOJ GENDEROVÉ IDENTITY A RODIČOVSKÉHO CHOVÁNÍ

Malý školák chápe trvalost genderové identity. Postupně navíc začíná vnímat 

variabilitu generově typických vlastností, které předtím považoval za dané. S tím se vyvíjí 

schopnost tolerance jinakosti. Stále však přetrvává tendence hodnotit ostatní podle jejich 

pohlaví a přičítat jim podle toho určité kvality. Ve své vrstevnické skupině v tomto věku 

dítě poměrně striktně preferuje skupinu stejného pohlaví, protože si tím potvrzuje svou 

genderovou identitu. To se mění až s přechodem na druhý stupeň. Děti v tomto věku mají 

také tendenci nadřazovat své pohlaví nad druhé, hlavně chlapci (Vágnerová, 2005).

Mezi skupinkami chlapeckými a dívčími existují velké rozdíly. Dívky vytvářejí 

menší skupinky, které nejsou příliš hierarchicky rozdělené a preferují těsné vzájemné 

vztahy s rysem výlučnosti. Konflikty řeší často nepřímo, pomlouváním a intrikami a často 

se tyto skupinky rozpadají a vytváří se kamarádství nová. Obecně jsou dívky považovány 

za emocionálnější a empatičtější, protože jsou k tomu vedeny, ale také za více závislé a 

úzkostnější. Očekává se od nich konformita, svědomitost a spolehlivost. Chlapci mají 

vztahy ve skupině volnější a skupina bývá větší. Skupiny chlapců také bývají hierarchicky 

uspořádány. Zabývají se spíš než vztahy společnými aktivitami a typické je pro ně 

soutěžení, různé hecování, pošťuchování atd. Konflikty řeší převážně otevřeně. Emoce 

spíše skrývají a akceptuje se u nich výraznější sebeprosazování. Ve škole se od nich 

očekává menší zájem o výuku až lajdáctví (Langmeier et al., 1998; Vágnerová, 2005)

Důležitou roli ve vývoji genderové identity hraje rodina. Pokud je neúplná, tj. 

nejčastěji dítě žije jen s matkou, chybí dítěti (ať už je to chlapec nebo dívka) model mužské 

role. Dívka postrádá interakci s dospělou osobou opačného pohlaví a chlapci chybí v otci

vzor, se kterým by se identifikoval a přejímal od něj typicky mužské postoje a hodnoty 

(Vágnerová, 2005).

Podle Matějčka (1999) se v tomto věku u dětí objevuje tzv. rodičovské chování. 

Děti, aniž by se to učily, umí najednou instinktivně reagovat na specifické projevy malých 

dětí a mnohdy se o ně umí docela dobře postarat. Domnívám se, že totéž platí o pejscích a 

jiných domácích zvířatech. Je však třeba tyto projevy stimulovat a k tomu je starost a péče 

o psa ideálním prostředkem. Někteří autoři toto chování považují za přirozené, vzhledem 

k jejich domnělé podobnosti vztahu člověk - zvíře a rodič - dítě (Enders - Slegers et al. in 
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Fidler, 2003). I způsob řeči, jakým mluvíme a zvířata, připomíná ten, kterým mluvíme na 

velmi malé děti (Hirsch -  Pasek et al. in Filder, 2003).

Děti se učí na psovi také poznávat funkci rozmnožovací a sexuální, které mohou na 

zvířatech pozorovat konkrétně, zblízka a přirozených souvislostech (Matějček, 1999).

Zvláště pro děti, které žijí ve městech, je tato funkce významná, protože na rozdíl od dětí 

žijících na venkově přicházejí do kontaktu s živými zvířaty jen velmi zřídka.

3.3.6 SOCIALIZACE

Vstup do instituce školy je mezníkem ve vývoji dítěte a případný školní neúspěch 

má dopad na celý další vývoj a život. Pro dítě už není důležitá jen rodina, ale také škola a 

vrstevnická skupina a zde také získává nové společenské role a postavení. Ve své 

vrstevnické skupině se dítě učí důležitým sociálním dovednostem  prostřednictvím 

spolupráce, soutěživosti a pomoci slabším.

V mladším školním věku hraje rodina stále ještě roli pevné základny. Ta uspokojuje 

většinu potřeb dítěte, poskytuje mu pocit bezpečí a oporu. Dítě se postupně lépe orientuje 

v rodinných vztazích, které se dále diferencují. Stmelujícím prvkem bývají rodinné rituály.

Matka většinou naplňuje běžné tělesné a psychické potřeby dítěte a dohlíží na

plnění povinností do školy. Zde záleží na tom, jaký význam přikládá rodina školnímu 

výkonu dítěte. Otec často představuje větší autoritu, protože pro dítě není tak běžný. Je pro 

ně především zdrojem nových poznatků a zkušeností odlišných od těch, které dítěti 

zprostředkovává matka. Interakce mezi matkou a otcem představuje pro dítě model vztahu 

muž – žena. Důležité je uvědomit si, že jiný model děti v tomto věku neznají, takže je pro 

ně modelem jediným.

Sourozenecké vztahy jsou jedním z druhů socializační zkušenosti. I když spolu 

sourozenci často soupeří, prožívají také pocity vzájemné spolupráce a sdílení. Jedináček je 

v tomto ohledu poněkud znevýhodněn a ochuzen, protože nemá doma rovnocenného 

partnera (Vágnerová, 2005).

Důležitou roli ke konci období mladšího školního věku začíná hrát také sociální 

prestiž mezi ostatními spolužáky. Myslím, že v dnešní přetechnizované době tato role 

nabyla významu až fatálního z důvodu velkých rozdílů mezi prostředími, ze kterých děti 

pocházejí. Nízká sociální prestiž a nepřijetí svými vrstevníky může mít na psychiku dítěte 
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zničující důsledky. Zde může vlastnictví psa sehrát pozitivní roli, neboť zvyšuje sociální 

prestiž u vrstevníků (Galajdová, 1999).

Nejvýznamnějším sociálním účinkem působení psa na dítě je zprostředkování 

možnosti komunikace a interakce. Role psa jako partnera k povídání a sdělování tajemství 

má u dětí velký význam, neboť pes má vždy čas je vyslechnout, nezesměšňuje je a 

neprozradí tajemství. Endenburg (in Wedl et al., 2009) považuje zvíře za perfektní téma 

pro dětskou konverzaci. Působí jako sociální katalyzátor, který dítěti usnadňuje navazování 

kontaktů a vztahů s druhými lidmi.

Tím, že pes stimuluje dítě k sociálnímu kontaktu, přispívá k rozvoji sociálních 

dovedností a kompetencí dítěte, především k rozvoji neverbální komunikace. Při 

komunikaci se psem dítě využívá neverbální komunikační prostředky (výrazy obličeje, 

gesta, tělesné postoje, fyzický kontakt), aby vyjádřilo své emoce. Je známo, že neverbální 

signály v komunikaci mají minimálně stejný význam jako verbální. Jsou obtížně 

ovlivnitelné na vědomé úrovni a pomáhají komunikačnímu partnerovi interpretovat 

informace, které jsou předávány verbálně. Mohou se však uplatňovat i samy o sobě 

(Delhees in Prothmann et al, 2005). Během společné historie vztahu člověka a psa se u psů 

vyvinul vysoký stupeň porozumění lidských gestům a výrazům obličeje, který překonává 

dokonce i stupeň této schopnosti u našich geneticky nejbližších příbuzných, u opic 

(Miklósi et al.; Soproni et al. in Prothmann et al., 2005).

Podle Endenburga a Baarda (in Wedl et al., 2009) jsou děti, které chovají doma 

nějaké zvíře, oblíbenější ve třídním kolektivu a mají širší sociální síť než ty, které žádné 

zvíře nemají.

Fidler (2003) studovala vliv zkušenosti s chováním domácích zvířat na člověka a 

mimo jiné došla k závěru, že pozitivní zkušenosti dětí s domácími zvířaty vedou k více 

pozitivnímu postoji ke zvířatům i v dospělosti.
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4.  PES V SOUČASNÉ RODINĚ

4.1 Pes a jeho význam v rodině s dětmi

Postmoderní doba se všemi technologickými výdobytky a celkově uspěchaným 

životním stylem má na podobu a fungování současné rodiny velký vliv. Především pro 

rodiny žijící ve městech to znamená omezení přímého kontaktu s přírodou. V důsledku 

toho není vzácností setkat se s dětmi, které běžná u nás chovaná zvířata znají jen z obrázků 

v knížkách, zatímco generace jejich prarodičů s nimi ještě vyrůstaly v těsném sepjetí. Mění 

se i vztahy v rámci rodiny. Rodiče mají dnes na děti kvůli časovým nárokům zaměstnání 

čím dál méně času a to se často projevuje na ochuzení těchto vztahů. Smrsknutí původně 

široké rodiny v malou nukleární rodinu zároveň vedlo i k omezení vztahů s dalšími lidmi 

mimo rodinu (Vágnerová, 1996). I v důsledku toho nabývají zvířecí společníci většího 

významu než kdy jindy.

Soužití se zvířaty se člověku stalo osudem a vytvořený vztah je pevný a 

zabudovaný do lidské psychiky a přetrvává až do současnosti. Mezi jedny 

z nejoblíbenějších a nejsledovanějších pořadů v televizi patří pořady a dokumenty o 

přírodě a o zvířatech, a to nejen u dospělých, ale i u dětí. Tato dávná pouta mezi člověkem 

a zvířetem se nyní udržují právě díky vztahům k domácím mazlíčkům. Obliba domácích 

mazlíčků stoupá a v rodinách jich stále přibývá. Ať už jsou to rybičky, želvy, papoušci, 

drobní hlodavci nebo ti nejoblíbenější a nejrozšířenější – kočky a psi. Lidé, kteří žijí ve 

městech, dnes dávno nepotřebují, aby jejich kočky chytaly myši a psi hlídali stáda. Lidé 

(hlavně ve městech) už nechovají zvířata primárně z důvodu jejich užitečnosti, ale 

z hlediska jejich funkce sociální. Zdá se, že většina z nás zvířata ke svému životu 

potřebuje.

Je velká škoda, že u nás neexistují žádné statistiky ohledně počtu chovaných psů (a 

zvířat vůbec) v rodinách. Získala jsem pouze hrubý odhad Státní veterinární správy z roku 

2000, který odhaduje počet psů chovaných v České republice na více než jeden milion. 

Dnes jich bude pravděpodobně ještě více. Co se týče procent domácností chovajících psy 

v České republice, narazila jsem na údaj 30% z roku 1994 (Fogle in Sheldrake, 2003). 

Nyní bude procento podle mého názoru ještě o něco vyšší. Trend zvyšování počtu 

chovaných psů v domácnostech vyspělých zemí je celosvětový. Například v Británii mezi 

lety 1965 - 1990 vzrostl počet psů ze 4.7 na 7.4 milionu (Sheldrake, 2003).
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Soužití rodiny a domácího zvířete - psa má pozitivní dopad na kvalitu vztahů a 

zlepšení dynamiky a celkové atmosféry  rodiny. Pes se nezřídka stává takřka právoplatným 

členem rodiny. Podle mnoha výzkumů považují majitelé psů své mazlíčky za právoplatné 

členy rodiny7. Ostatně i jeho zoologické označení Canis familiaris toto naznačuje. Členové

rodiny, která chová psa, spolu tráví mnohem více času, takže se zlepšuje soudržnost 

rodiny. Chování psů v rodinách, kde je více dětí, může vnést novou rovnováhu. Pes je 

předmětem společné péče, musí se s ním chodit ven, musí se nakrmit, musí se o něj 

pečovat, aby byl čistý a zdravý – je to tedy práce na společném úkolu. Pes také zásadním 

způsobem zlepšuje komunikaci uvnitř rodiny, protože se stává častým tématem hovoru a 

členové rodiny spolu musí každodenně komunikovat ohledně péče o něj (Levinson, 1978).

To je v dnešní době, kdy spoustu rodin spojuje především sledování televize, obzvlášť 

důležité. Pes působí jako sociální katalyzátor a tím usnadňuje kontakty uvnitř rodiny i

mimo ni. Skoro tři čtvrtiny rodin udávají po pořízení psa vzestup rodinné spokojenosti a 

rodinného štěstí (Galajdová, 1999; Fialová et al., 1995; Nerandžič, 2006; Sheldrake, 2003; 

Straková et al., 2000; Vágnerová, 1996; Velemínský, 2007).

4.2 Proč rodiče pořizují dětem psy?

Někteří partneři či manželé si pořídí psa už před narozením dítěte (nebo si ho jeden 

z partnerů do vztahu přivede). Důvod je ten, že psa vnímají jako součást svého životního 

stylu. Studie naznačují, že lidé, kteří v dětství měli domácí zvíře, si ho mnohem častěji 

pořizují i v dospělosti (Galajdová, 1999). Navíc, rodiče mají tendenci chovat stejné zvíře, 

se kterým vyrůstali v dětství (Kid et al.; Serpell in Brodie; Biley, 1999). Dítě, které se jim 

narodí, pak odmalička vyrůstá v rodině, jejímž dalším členem je pes.

Často se ale stává, že rodiče pořídí do rodiny psa až na základě přání svých dětí. 

Příchylnost ke všemu živému, která se objevuje u dětí velmi brzo, vyústí ve věku, kdy už 

dokážou dát najevo svá přání, v neustále opakované prosby „Mami, tati, kupte mi pejska, 

nebo aspoň kočičku, křečka, želvu nebo rybičky…“. Nejvíce děti touží po nějakém zvířátku 

v době středního školního věku kolem osmi, devíti let, přičemž častěji jsou to děvčata 

(Matějček, 1999). 

Specifickým případem jsou pak děti – jedináčci. Pokud rodiče nechtějí, nebo 

nemohou mít více dětí, pak někdy pořizují psa jako náhradu sourozence. Levinson, 
                                                
7 Voith udává, že až 99% majitelů psů žijících ve městech je považuje za členy rodiny (in Brodie; Biley, 
1999).
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zakladatel canisterapie a dětský psycholog a psychoterapeut, zastával toto motto, se kterým 

já osobně plně souhlasím: 

„Každá rodina s jedním dítětem by měla mít jednoho velkého, dobromyslného a 

dobře vychovaného psa.“ (Levinson in Galajdová, 1999, s. 33).

Dalším důvodem k pořízení psa je fakt, že pes může být dobrým vychovatelem a 

učební pomůckou dítěte. Ať už jde o učení se odpovědnosti, plnění svých povinností nebo 

seznamování se s otázkami zrození a smrti (Galajdová, 1999; Matějček, 1999). 

Role a funkce domácích zvířat se liší v závislosti na fázi lidského života a na typu 

rodiny. Vlastnictví domácích zvířat je nejčastější u rodin s dětmi školního věku a s dětmi 

dospívajícími, které žijí ve městech. Nejoblíbenějšími zvířaty jsou přitom psi, zřejmě 

proto, že mohou dobře komunikovat se svými majiteli, což usnadňuje vytvoření vztahu 

mezi nimi. Serpell se domnívá, že osobnostní charakteristiky psů jsou zvláště vhodné ke 

vzniku silné emocionální vazby mezi nimi a jejich majiteli (in Albert; Bulcroft, 1988).

4.3 Rodiče a pes v rodině

Rodič je pro dítě v mladším školním věku stále vzorem, modelem chování. Dítě se 

od rodičů učí, jak se psem zacházet. Přejímá i postoje rodičů vůči psovi a také to, jaký 

postoj zaujímá pes vůči nim. Už odmalička se dítě, i když se o psa ještě postarat nemůže, 

učí, jak správně zacházet se psem. Samozřejmě jen pokud mu rodiče tento model 

poskytnou. Je známo, že pes je obrazem svého pána. Pánem psa bývá jeden z rodičů, 

nikoliv dítě, to považuje pes spíše za sourozence. Proto je důležitý správný postoj rodiče –

páníčka, který by měl psovi poskytnout jasné hranice. Pes totiž vnímá rodinu jako svou 

smečku. Nesmí rodinu ovládat, naopak měl by být rodinou ovládán (Nerandžič, 2006).

Důležitou úlohou ze strany rodičů je také to, aby dítě zapojili co možná nejdříve do 

péče o psa. Zcela se o něj postarat zvládne dítě až v pubertě. Už tříleté dítě může ale plnit 

některé dílčí úkoly, například přinést mu misku se žrádlem, nebo mu házet hračku. Pokud 

přistoupí rodiče k této situace citlivě, mohou z toho těžit – děti, které se stanou „rodiči“

domácího zvířete a starají se o něj, získají realističtější pohled na své vlastní rodiče a 

rodičovské funkce (Levinson, 1978).
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Ze strany rodičů nesmí chybět oboustranná spravedlnost při konfliktu dítěte se 

psem. Nelze trestat psa, který se ohnal po dítěti, protože ho tahalo bolestivě za ocas. Dítě 

se musí naučit, že i pes má zastání (Galajdová, 1999).

Pokud mají oba rodiče časově náročnou práci, nemají většinou dost času se věnovat 

svým dětem. Děti to samozřejmě nějakým způsobem reflektují a samy mohou již v útlém 

věku pociťovat časový stres. Zvláště pokud mají kromě školního rozvrhu ještě každý den 

nějaký kroužek nebo trénink. V takovém případě představuje pes v rodině určitou 

kontinuitu a uklidňující bod pro dítě. Když přijde dítě odpoledne domů a rodiče jsou ještě 

v práci, je pro ně psychicky velmi významné, že ho nevítá prázdný byt, ale jejich věrný 

přítel, který navíc dává jasně najevo svou radost, že dítě přišlo domů.

Pokud rodiče kvůli zaměstnání nemají dost času na dítě, nejsou mu tedy logicky 

často k dispozici ve chvílích, kdy dítě potřebuje nějakou emocionální podporu. Zde může 

posloužit opět pes, který je vždy po ruce, vždy přístupný k vzájemné komunikaci a 

poskytování pozitivní zpětné vazby. Slouží tak nikoliv jako náhrada, ale jako doplněk 

rodičů. Není bez zajímavosti, že samy děti mluví o tom, že jejich pes je připraven plnit 

dětskou spontánní potřebu po emocionální interakci v daleko větší míře, než rodiče 

(Straková et al., 2000).

Pro rodiče může být naopak úlevou vědomí, že dítě tráví svůj volný čas se psem a 

také to, že pes může dítě v některých případech i ochránit.

4.4 Specifické problémy týkající se psa v rodině

Asi nejobávanějším problémem je agresivita psů vůči malým dětem. V dnešní době 

se objevuje spousta zpráv o pokousání a dokonce i usmrcení dítěte psem. A to nejen 

neznámým psem, ale i rodinným. Často bývá bohužel příčinou těchto tragických událostí 

nedbalost a nedůslednost rodičů ve výchově psa. Dobře vychovaný pes k dětem agresivní 

nebývá. Něco jiného jsou každodenní půtky psa s dítětem. Dítě pro psa znamená 

především člena jeho smečky, sourozence, se kterým si hraje a poměřuje své síly, což platí 

i naopak. Pes je v důsledku toho v rodině s dítětem vystaven velkému množství 

bolestivých podnětů. Reaguje pak obrannou reakcí, která je formou komunikace – zavrčí, 

vycení zuby a někdy i chňapne. Zde musí rodiče určit příslušné meze. Rozhodně by však 

neměli psa trestat, pokud zareagoval takto v důsledku bolestivého zásahu ze strany dítěte

(Galajdová, 1999).
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Problém může být ale i na opačné straně – pokud mají rodiče tendence nadměrně 

zvíře trestat či ho dokonce týrat, poskytují svým dětem velmi nevhodný model chování, 

který pak mohou přejímat, stejně jako později i jejich děti (Raupp in Serpell, 1999). Flynn

(tamtéž) uvádí, že vystavení dítěte situacím, ve kterých je používáno na zvířatech 

nepřiměřené násilí, může zapříčinit nižší schopnost empatie u těchto dětí.

Rizikovou situací je příchod malého dítěte do rodiny se psem, kdy se všechno točí 

jen kolem dítěte a psa a jeho potřeby rodiče odsunou na vedlejší kolej. Pokud se tak stane 

náhle a změna je příliš velká, může si vytvořit pes k dítěti negativní vztah, který může 

skončit i pokousáním a opět to nebude vina psa. To musí rodiče vzít v úvahu a snažit se 

věnovat dost času i psovi (Galajdová, 1999). Levinson (1978) uvádí, že když se rodina 

rozroste o nového člena v podobě domácího zvířete, mohou se u dětí objevit podobné 

pocity rivality, majetnictví a žárlivosti, jako kdyby se jednalo o nového sourozence.

Nejčastější příčinou odložení psa nebo jiného domácího zvířete do útulku jsou 

nerealistické představy rodičů ohledně zvířete (Woodward; Bauer, 2007). Někteří rodiče si

neuvědomují, že péče o psa je bude stát nejen hodně času, ale i peněz. Na vybavení, žrádlo, 

veterinární péči. Péče o zdravotní stav psa je nezbytná, protože pes může přenášet některé 

nemoci. Není nic smutnějšího, než rodiče, kteří odloží psa, protože potřebuje drahou 

operaci a oni na to nemají – má to negativní důsledky jak na dítě, tak na psa.

Chybou také může být, pořídí-li rodiče dítěti psa v nevhodné době (například 

nemají-li dostatek času na řádnou výchovu psa) nebo je volba psa nevhodná (je třeba 

zohlednit specifické vlastnosti a povahové rysy té které rasy), případně nejsou-li k chovu 

psa odpovídající podmínky. Pak může dojít místo prospěchu ke konfliktům v rodině, ale i 

k poškození zvířete (Galajdová, 1999).

Rodiče by měli před pořízením psa také velmi dobře zvážit, jestli některé z jejich 

dětí netrpí strachem ze zvířat, který po strachu ze tmy podle Serpella (1999) 

nejrozšířenější. V krajním případě by se u dětí mohl vyvinout aktivní odpor až nenávist je 

zvířatům, která se pak velmi těžko odstraňuje.

Kontraindikací pro chov psa je také průběh nebo vznik alergií. Proto je důležité 

před pořízením psa zjistit, zda dítě (nebo i jiný člen rodiny) netrpí alergií na psí chlupy. 

Pokud ano, lze si vybrat dnes už i rasy vyšlechtěné speciálně pro lidi s alergiemi 

(Galajdová, 1999).
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Velkou zátěží a stresovou situací může být pro dítě i celou rodinu smrt psa, který je 

často brán jako člen rodiny. U dítěte může být provázena dlouhodobým žalem, pocitem 

nenahraditelné ztráty nebo dokonce domnělými pocity viny za smrt psa, což se může 

negativně odrazit na jeho psychice (Straková et al., 2000).

Schusterová (2000) zmiňuje i možná rizika úzké citové vazby dítěte na domácí 

zvíře, především při nedostatečně uspokojivých rodinných vztazích (například učení se a 

upřednostňování jednoduššího a méně náročného modelu sociální a citové interakce se 

zvířetem před složitější mezilidskou interakcí, s jejím následným promítnutím do 

hodnotové sféry dítěte).
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EMPIRICKÁ ČÁST

5. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ A JEHO CÍLE

Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření je porozumět a zmapovat podstatu a 

základní charakteristiky vztahu mezi dítětem mladšího školního věku a domácím zvířetem 

– psem a zjistit, jaké role pes v tomto vztahu může zastávat.

5.1 Historie výzkumu 

Tématem vztahu dítěte a psa jsem se zabývala již ve své postupové práci. Rozhodla 

jsem se své dřívější šetření zdokonalit, rozšířit a prohloubit, neboť jsem v něm našla určitá 

omezení. 

Nepochybně důležitým faktorem ve vztahu dítěte a psa je samotná rodina dítěte. 

Proto se dva ze čtyř okruhů otázek, které jsem dětem při rozhovoru pokládala, týkají právě 

rodiny, její struktury a každodenního fungování. Záměrem je udělat si představu o tom, jak 

dítě vnímá atmosféru ve své rodině. Protože je to téma citlivé a ošemetné, není jednoduché 

získat z jednoho setkání a rozhovoru dostatečně citlivá data na to, abych atmosféru v 

rodině posoudila. Proto jsem přidala ještě kresbu rodiny, která má sloužit jako další 

vodítko a opěrný bod. 

Oproti předešlému šetření jsem prodloužila délku rozhovoru asi o třetinu za účelem 

získání více informací. Dala jsem dětem větší prostor k samostatnému vyprávění. Ten 

nakonec nebyl využit tak, jak jsem si představovala. Patrně kvůli přirozenému ostychu 

dětí, nebo kvůli únavě, která se při delším rozhovoru nejspíš také dostavila. Rovněž jsem 

lehce pozměnila pořadí otázek a některé přidala či ubrala, na základě zkušenosti 

z předchozího šetření.

5.2 Charakteristika šetření

Z mnoha různých druhů domácích zvířat, která se u nás běžně chovají, jsem vybrala 

právě psa, protože pes má mezi nimi specifické postavení (viz kapitola 2.2). Proto jsem své 

šetření omezila na děti, které mají doma psa (v případě Denise pes sice nežije s ním v bytě, 

ale jen přes chodbu, v bytě prarodičů, přičemž ho Denis denně navštěvuje a stará se o něj). 

Kromě toho je pes nejčastěji chovaným domácím zvířetem v České republice (na druhém 
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místě je kočka). Kočky se nacházejí podle Matějčka (1999) z hlediska významnosti pro 

člověka hned za psem. Přesto se domnívám, že odlišnosti ve vztahu dítěte k psovi a ke 

kočce jsou natolik signifikantní, že jsem se rozhodla jen pro sondu do vztahu dítě – pes a 

ostatní druhy domácích zvířat jsem nechala stranou. Tím nijak nesnižuji jejich význam pro 

dítě a jeho vývoj, ani nevylučuji, že existují některé společné rysy vztahu dětí k různým 

druhům domácích zvířat, pouze na ně v této práci není místo. Bylo by zajímavé zaměřit se 

v dalším výzkumu této problematiky i na jiné druhy domácích zvířat a na to, jak obohacují 

dětský život a svět. Lákavé by bylo pokusit se porovnat význam a přínosy různých druhů 

domácích zvířat pro dítě.

Děti ve třetí třídě základní školy, tedy zhruba devítileté, jsem vybrala proto, že 

odborná literatura uvádí, že kolem tohoto věku děti po domácím zvířeti touží nejvíce a také 

má pro ně největší význam (Matějček, 1999; Van Houtte et al., 1995). 

Zvířata třeťáky obecně zajímají a rádi si o nich povídají. Na školní prostředí už si 

většinou zvykli, naučili se v něm fungovat a snaží se spolupracovat. Kučera (2005, s. 105)

píše: „V souhrnu je třeťák školsky vděčným žákem, který se snaží osvojit si normu a využít 

jí, aniž by ji nějak trapně deformoval do pubertální originality.“
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5.3 Výzkumné otázky a cíle

Jak jsem již předeslala v úvodu této kapitoly, je hlavním cílem a záměrem tohoto 

šetření porozumět vztahu mezi dítětem ve třetí třídě a jeho domácím zvířetem – psem a 

identifikovat role psa v tomto vztahu.

Základní výzkumnou otázkou tohoto šetření je: 

 Jaký význam má pes v rodině pro dítě? 

Z této základní otázky vyplynuly další: 

 Jak dítě psa a svůj vztah k němu vnímá? 

 Jaké role může pes v tomto vztahu zaujímat? 

 Jak se dítě o psa stará?

 Jakými aktivitami vyplňuje dítě společný čas se psem?

 Jakou roli v tomto vztahu hraje rodina dítěte?
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6. METODY SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT

6.1 Metody sběru dat

Vzhledem k povaze cílů této práce, tedy porozumět vztahu mezi dítětem a psem 

v rodině, jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. 

Co se týče výzkumných technik, rozhodla jsem se pro polostrukturovaný rozhovor 

doplněný pomocnou technikou v podobě zadání kresby rodiny dítěte.

6.1.1 POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR

Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolila proto, že téma rozhovoru bylo předem 

dané a já jsem přibližně věděla, co se chci od respondentů dozvědět. Zároveň jsem chtěla 

nechat prostor respondentům ke spontánní výpovědi a mně k doptávání na případné 

důležité informace a okolnosti, které z rozhovoru vyplynou. Podle Hendla (2005, s. 166) 

má tato flexibilita následující výhody:

 lze přezkoušet, zda respondent otázkám rozuměl;

 respondent může projevit své subjektivní pohledy a názory;

 respondent může samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti;

 je možné tematizovat konkrétní podmínky situace respondenta.

Omezením může být soustředění se na předem daná témata a přehlížení 

situovanosti rozhovoru, vzhledem k tomu, že klademe respondentům stejně formulované 

otázky (tamtéž).

Rozhovory jsem nahrávala na mp3 přehrávač (s písemným souhlasem rodičů dítěte 

– viz Příloha 3). Průměrná délka byla padesát jedna minuta (včetně kreslení obrázku 

rodiny).

Otázky, které tvořily kostru rozhovoru, jsem koncipovala tak, abych se dozvěděla 

informace o vztahu dítěte k jeho psovi i v souvislosti s jeho rodinou. Proto jsem je

rozdělila na čtyři okruhy.
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První okruh otázek tvoří otázky demografické a kontextové, které jsou zaměřené 

především na strukturu rodiny. Tyto otázky jsem zařadila na začátek, protože se týkají 

současnosti, jsou popisné a bezproblémové. Jsou to jen čtyři otázky, proto jsem neměla 

strach, že by respondenty příliš nudily. Zároveň pro mě byly důležité vzhledem ke 

kontextu dalších otázek.

Druhý okruh otázek se týká především psa, který v rodině žije. Účelem těchto 

otázek je zjistit základní charakteristiky psa a to, jakou roli či postavení pes v rodině má 

(věk, rasa, doba a okolnosti jeho pořízení, kdo se o něj jak stará). Tyto otázky mají 

převážně popisný charakter.

Třetí okruh otázek je zaměřen na samotný vztah respondenta ke psovi a na popis 

aktivit a činností, které spolu dělají. Zvláště ve druhé polovině těchto otázek jde o otázky 

emocionálně zatížené. Snažila jsem se je pokládat s co největší lehkostí a udržovat přitom 

příjemnou atmosféru.

Poslední, čtvrtý okruh, má za úkol přiblížit atmosféru v rodině respondenta. To jsou 

otázky problematičtější, vztahující se přímo k intimním pocitům a vnímání respondenta.  

Pokusila jsem se je formulovat co nejopatrněji a zároveň tak, abych se něco dozvěděla. 

Velkou pozornost jsem věnovala navození důvěrné atmosféry hned na začátku rozhovoru. 

Přesto považuji tento okruh otázek za velice choulostivý. Navíc zde je zde velká možnost 

zkreslení odpovědí, pokud respondent z nějakého důvodu nechce, neumí nebo nemůže 

hovořit o tomto tématu upřímně a otevřeně. Pro odlehčení této situace jsem před zadáním 

tohoto okruhu otázek zařadila test kresby rodiny (viz oddíl 6.1.2 a Příloha 4). Další důvod 

zařazení kresby před tento okruh otázek byl, abych od popisování obrázku plynule přešla 

k otázkám o rodině.

Na samý závěr rozhovoru jsem položila volnou otázku, která měla respondenty 

oprostit od pro někoho nepříjemných otázek osobního charakteru – vybídla jsem je 

k vyprávění jakékoliv příhody se psem, na kterou si vzpomenou. Většinou si zrovna 

nemohly žádnou vybavit, nebo se jim už rozhovor zdál dlouhý, takže tuto výzvu spíše 

nevyužily.

Připravené otázky jsou součástí Příloh (viz Příloha 1).
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6.1.2 TEST KRESBY RODINY

Test kresby rodiny dítěte jsem zvolila jako doplňkovou výzkumnou metodu. Měla 

jsem tři hlavní důvody: 

 pomoci naladit dítě na nadcházející povídání o jeho rodině; 

 zjistit, zda dítě zakomponuje psa i do obrázku své rodiny;

 zjistit, jak dítě vnímá své postavení a postavení psa v rodině.

Přestože jsem se snažila oddělit tuto část rozhovoru s dítětem od předešlého 

povídání si převážně o psovi, jsem si vědoma toho, že mohlo být dítě ovlivněné a že by za 

jiných okolností třeba psa do obrázku své rodiny nenakreslilo. Už ve druhém okruhu 

otázek však byla zařazena otázka, zda dítě psa vnímá jako člena rodiny, stejně jako 

například rodiče a sourozence. Všechny děti odpověděly bez váhání, že ano. Proto jsem 

byla připravená na to, že jej do obrázku spíše zakomponují, než ne a zajímal mě i způsob, 

jakým to provedou.

Kresba rodiny je oblíbenou metodou v dětské psychodiagnostice již několik 

desetiletí. Podle Vágnerové (2001, s. 300) je možné kresbu rodiny chápat jako 

„…symbolické zpracování konstelace této primární skupiny tak, jak ji dítě vnímá a 

prožívá“. 

Tento test není standardizován. Může sloužit jako vodítko či inspirace a být 

užitečný v případech, kdy chceme zjistit, jak dítě vnímá a hodnotí vlastní rodinu, rodinné 

vztahy a svou pozici v rodině (tamtéž). Kresba je pro dítě zpravidla spontánní, radostnou 

činností a hrou, při níž se necítí být nějak zkoumáno či vyšetřováno. Vědomě i nevědomě 

může prostřednictvím kresby vyjadřovat svá přání, postoje či popis reality (Davido, 2008).

Test jsem zadala dle administračních instrukcí, které uvádí Vágnerová (2001, s. 

302) : „Nakresli obrázek celé vaší rodiny“. Děti kreslily na formát A4, obyčejnou tužkou.

K dispozici měly mazací gumu. Při kresbě jsem si dělala poznámky o pořadí kreslených 

postav, o celkovém naladění dítěte ke kreslení, o případných nejistých postupech apod. 

Následoval rozhovor o rodině (viz oddíl 6.1.1).

Neskenované obrázky jsou součástí Příloh (viz Příloha 4).
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6.2 Metody zpracování dat

6.2.1 ANALÝZA ROZHOVORU

Prvním krokem byla doslovná transkripce rozhovorů. K zachycení důležitých 

informací mimo doslovný protokol (nápadné příznaky promluvy jako pomlky, smích, 

zdůraznění) jsem použila zvláštní znaky (Hendl, 2005, s. 209). Poté jsem data, u kterých to 

umožňoval jejich charakter, redukovala na minimum a převedla je do velké, přehledné 

tabulky.

Následoval první stupeň analýzy údajů (viz kapitola 9.), kdy jsem vypsala 

z rozhovorů jevy, které mě zajímaly a připadaly důležité, a ty jsem následně seskupovala 

do jednotlivých kategorií. Mezi nimi jsem identifikovala dvě základní témata – Pes a dítě a 

Pes a rodina (viz kapitoly 9.1 a 9.2). V tomto případě mluvíme o kódování.

Druhý stupeň analýzy spočívá v tom, že jsem hledala souvislosti mezi pojmy a 

obsahy obou základních témat (Pes a dítě a Pes a rodina), a to i v rámci jich samotných. 

Zároveň jsem do těchto souvislostí vkládala interpretace získané hodnocením z kreseb 

rodiny dětí (především kontext struktury a atmosféry rodiny). Do této analýzy jsem 

zahrnula vlastní interpretaci dat. Vznikly tak jakési „minikazuistiky“ jednotlivých dětí, 

které jsou zaměřené především na jeho vztah ke psovi. Obsahují popis struktury rodiny, 

základních vztahů, potom interpretaci analýzy obrázku rodiny, popis péče o psa v rámci 

rodiny a speciálně u dítěte a zhodnocení vztahu dítěte ke psovi.

6.2.2 ANALÝZA KRESBY RODINY

Kresby dětí jsem rozebírala a hodnotila podle několika kritérií. Při sestavování a 

hodnocení těchto kritérií jsem vycházela z Vágnerové (2001) a Davido (2008).

Celkové pojetí kresby, situace

U devítiletých dětí najdeme vzhledem k jejich vývojovému stupni ve většině 

případech typicky statické, diferencované ztvárnění rodiny. Jednotlivé figury se od sebe 

liší, mají jiné rysy obličeje, oblečení. Všímala jsem si, v jaké situaci byli jednotliví členové 

rodiny nakresleni.
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Způsob zpracování tématu

Zajímalo mě, jestli obrázek odpovídá realitě, což je u těchto dětí obvyklé, nebo 

jestli je například vyjádřením přání dítěte. Zda je obrázek propracován hodně do detailů, 

nebo je kresba pouze povrchní, primitivní (to by mohlo naznačovat jak neochotu kreslit, 

tak například lhostejnost, citovou chudost, vyčerpání, ale i poruchy v senzomotorické 

koordinaci).

Počet osob na obrázku

Pokud dítě vynechá některého člena jeho nejužší rodiny, může to znamenat 

například popírání jeho existence či nepříjemné pocity ve spojení s tímto člověkem.

Jednotlivé osoby

Všímala jsem si velikosti postav, která mívá symbolický význam pro dítě z hlediska 

významnosti jeho vztahu k této osobě. Když dítě nakreslí některou z postav výrazně menší 

oproti ostatním, může to znamenat, že je pro něj nevýznamná, nebo to může být naopak 

projev přání tuto osobu do nevýznamné pozice dostat. Proto je třeba být při interpretaci 

kresby velmi opatrný a srovnávat tato vodítka s tím, co o rodině skutečně víme.

Dalším znakem postav jsou její proporce a zpracování postavy. Posuzovala jsem, 

zda postavy nemají nějaké deformace, například příliš velké ruce nebo dokonce jejich 

absence. Zde je třeba mít se na pozoru při hodnocení, jestli dítě nevynechalo něco 

důležitého omylem, z roztržitosti. Také jsem si všímala natočení postav, zda stojí čelem, 

zády či z profilu.

Důležité je posouzení prostorového umístění postav vzhledem k sobě. To může 

naznačovat intenzitu vzájemných vztahů mezi nimi. Ale opět, fyzická blízkost dvou osob 

může naznačovat jak skutečnou blízkost, tak touhu po ní, nebo prostou realitu četného 

kontaktu s touto osobou.
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7. PRŮBĚH ŠETŘENÍ

Po zhodnocení svého předešlého šetření (tj. postupové práce) jsem upravila seznam 

otázek pro polostrukturovaný rozhovor a nastudovala odbornou literaturu týkající se vedení 

rozhovoru a dětské kresby. Měla jsem velmi dobrou zkušenost se spoluprací s pražskou 

základní školou nacházející se na okraji Prahy, proto jsem se rozhodla sebrat data tam. 

Třídní učitelky obou třetích tříd, se kterými jsem navázala spolupráci, byly velmi 

vstřícné a ochotné. Vytipovaly mi děti, které mají doma psa. Jako v minulém šetření jsem 

použila informační leták pro rodiče (viz Příloha 3). V něm jsem popsala účel a průběh 

rozhovoru a přiložila seznam otázek. Rodiče museli podpisem stvrdit svůj souhlas 

s rozhovorem i jeho nahráváním. Samozřejmě jsem uvedla, že šetření bude naprosto 

anonymní.

Pokud jde o samotný rozhovor, snažila jsem se dodržovat zásady vedení rozhovoru

(viz Hendl, 2005), přičemž jsem přihlížela k tomu, že mými respondenty jsou zhruba 

devítileté děti. 
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8. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU

Pro své šetření jsem vzhledem k formulovaným cílům zvolila záměrný výběr 

vzorku. Jedním kritériem bylo to, aby se jednalo o děti navštěvující třetí ročník základní 

školy, tedy děti zhruba devítileté. Druhým kritériem bylo vlastnictví psa v rodině (aby jej 

dítě mělo doma, ale v případě Denise jsem akceptovala to, že pes žije u jeho prarodičů ve 

stejném domě a Denis se o něj denně stará). Získala jsem písemný souhlas rodičů 

k rozhovorům se čtrnácti dětmi, z toho bylo sedm dívek a sedm chlapců.

V následujícím textu používám pro respondenty označení křestními jmény, která 

jsou zakódovaná. V závorkách za citacemi z rozhovorů uvádím jméno a většinou rasu a

věk psa, kterého děti vlastní. Pokud je to potřeba kvůli kontextu, uvádím i otázku, na 

kterou respondent odpovídá. Používám zkratku „T“ pro tazatel a „R“ pro respondent. Za 

některými jevy, které popisuji, je v závorce uvedena frekvence výskytu tohoto jevu 

(například čtyřikrát).
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9. PREZENTACE DAT

V rámci prvního stupně analýzy údajů jsem použila techniku kódování – vypsala

jsem z rozhovorů jevy, které mě zajímaly a připadaly důležité. Ty jsem následně 

seskupovala do jednotlivých kategorií. Mezi nimi jsem objevila dvě základní témata – Pes 

a dítě a Pes a rodina.

9.1 Pes a dítě

Pod prvním hlavním tématickým okruhem Pes a dítě jsem identifikovala čtyři 

témata vedlejší, která v dalším textu podrobněji popíšu. Jsou to následující:

 charakteristiky psa z pohledu dítěte

 společné činnosti a aktivity psa a dítěte

 komunikace mezi dítětem a psem

 charakteristiky vztahu dítěte a psa
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9.1.1 CHARAKTERISTIKY PSA Z POHLEDU DÍTĚTE

Vycházím především z otázek týkajících se toho, co se dětem na jejich psovi líbí, 

co naopak ne, jestli je někdy pes zlobí a jak je zlobí (viz Příloha 1). Téma jsem rozdělila do 

kategorií vzhled a fyzické znaky psa a vlastnosti a chování psa. Souhrnný přehled jevů 

spadajících pod tyto kategorie prezentuje následující tabulka:

VZHLED A FYZICKÉ ZNAKY VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ
pozitivní negativní pozitivní negativní

srst, chlupy (8x) smrdí (2x) poslouchá mě (7x) močí doma (3x)
barva (7x) špinavý (2x) mazlivý (7x) kouše (3x)
obličej, výraz (6x) ospalky (1x) hraje si (5x) ničí věci (3x)
oči (5x) starý, sešlý (1x) hodný (4x) štěká (2x)
uši (5x) nemá kulky (1x) divoký, akční (4x) rve se (2x)
roztomilý (3x) tlustý (1x) skáče na mě (3x) utíká (2x)
legrační (2x) hlídá (3x) divoký (1x)
hladké břicho (2x) vítá mě (3x) olizuje mě (1x)
líbí se mi celý  (2x) nekouše (2x) je zlý na cizí (1x)
jazyk (1x) neběhá příliš (2x) hrabe záhony (1x)
když je mokrý (1x) není nudný (2x) otravuje (1x)
je malý (1x) spí se mnou (1x) skáče na mě (1x)

má mě rád (1x) mlátí ocasem (1x)
žebrá (1x)

43x 8x 45x 22x

Tab. 1 – Charakteristiky psa z pohledu dítěte

Pozn.: Znaky a vlastnosti jsou seřazeny od nejčetnějšího k nejméně často zmiňovanému, za znakem či 
vlastností je v závorce připojena četnost uvedení v rozhovorech.

Vzhled a fyzické znaky psa

Na jeden uvedený negativní vnější znak připadalo v průměru 5.4 pozitivních. 

Nejvíce dětí (osm) ocenilo fakt, že pes má pěknou srst, která je jim na dotek zřejmě 

příjemná: „Má takový dobrý chlupy. Nejradši ji drbu pod bradou, tam je největší teplíčko.“

(Daniel; maltézský psík, tři měsíce)

Sedmi dětem se líbí barva jejich pejska, šesti výraz jejich tváře a jejich obličej 

celkově, pěti se líbí speciálně uši a pěti oči: „…obličej, protože má krásný hnědý oči 

trochu do zelena, protože ona měla dřív zelený a teď jsou spíš hnědý. A vždycky když kouká 

jako trubička, tak se mi to taky líbí. A jak povytáhne uši nahoru.“

(Bára; maďarský ohař, jeden rok)
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Naopak nejvíce se dětem nelíbí, když psi smrdí (dvěma) a jsou špinaví (také 

dvěma). S četností jedna děti uvedly ještě ospalky, sešlost, absenci varlat a obezitu: „No, 

kromě těch kulků, že je nemá, tak mi nic nevadí. A ještě ospalky a že mu smrdí z pusy.“

(Maruška; bígl, tři až pět let; kokršpaněl, sedmnáct let)

Vlastnosti a chování psa

U vlastností psa připadala zhruba jedna negativní zmíněná vlastnost na dvě 

pozitivní. U vlastností a osobnostních charakteristik psa už děti byly kritičtější než 

v případě posuzování vnějších znaků. 

Nejoceňovanější vlastností psa je poslušnost. Děti se zřejmě líbí pocit, že se mohou 

o někoho starat, dávat mu příkazy a vychovávat a on je (většinou) poslechne: „…že 

poslouchá, když řeknu, že jdeme ven, tak ona hned jde a je ráda. Taky jí dávám ty povely a 

to docela taky umí.“

(Daniel; maltézský psík, tři měsíce)

Šesti dětem se na svém psu líbí to, že je mazlivý (přítulný, tulivý, spí s nimi 

v posteli). Tedy že pes stojí o těsný fyzický kontakt, který děti v tomto věku stále 

vyhledávají: „Nejlepší je, že jí vůbec nevadí, když ji hladím na břiše. Že je taková tulivá.“

(Anna; alabáj, sedm let)

Pět dětí oceňuje hravost psa, s důrazem na to, že má na rozdíl od rodičů vždy chuť 

ke hraní. Čtyřem dětem připadá důležité, že jsou jejich psi hodní, nejen k nim a ostatním 

členům rodiny, ale i k ostatním lidem. Další čtyři považují za sympatické, že jsou psi akční 

a divocí, tři oceňují, že hlídají dům a celou rodinu a že je vítají, když přijdou domů a mají 

radost, když je vidí: „Je hodně hodná, třeba nekouše vůbec, pozná, že štěká jenom na ty zlý 

lidi, ne na ty hodný a upozorní, když někdo jde.“

(Kubík; labradorský retrívr, pět let)

Méně často (jednou či dvakrát) zmiňovaly děti to, že pes nekouše, není příliš 

divoký, není nudný, že je má rád a jednomu dítěti se líbí, když pes žebrá o jídlo.
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Naopak nejvíce se dětem nelíbí, když psi močí doma (třem), koušou (třem) a ničí 

věci (třem): „No tak se mi nelíbí třeba, když někoho pokouše. Jednou mě taky kousnul, to 

by neměl dělat. Když on jak je nalezenej, tak ho asi předtím někdo bil, tak to má z toho.“

(Denis; kříženec, nelezený)

„Jenom, že Belča utíká. A třeba tahá hodně plyšáky. Třeba si vezme želvu a dá si ji 

pod hlavu a lehne si na ni. Často něco rozcupuje.“

(Petr; labradorský retrívr, rok a půl starý)

Dvěma četnostmi je zastoupeno utíkání, štěkání a rvaní se s jinými psy. Děti 

uváděly ještě divokost, olizování obličeje, hrabání v hlíně, skákání na lidi, silné údery 

ocasem, otravování, když zrovna nemají náladu si se psem hrát.

Na otázku, zda je pes někdy zlobí, odpovědělo pět dětí, že nikdy.

9.1.2 SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKTIVITY PSA A DÍTĚTE

Všechny činnosti a aktivity týkající se psa, které respondenti v rozhovorech zmínili, 

jsem rozdělila na dvě základní kategorie – péče o psa a volnočasové aktivity. Přesto se 

určitým způsobem lehce překrývají. Například v případě venčení – v prvním jde spíše o 

„povinné“ venčení, tj. pravidelné, každodenní, ve druhém o dobrovolné procházky se psem 

z vlastní vůle. Podobně je to s učením psa povelům. Některé děti to chápou jako péči o psa, 

tedy že jej vychovávají, učí a pro některé je to forma zábavy a hry se psem. Pro 

přehlednost uvádím tabulku shrnující tuto problematiku:



- 57 -

péče o psa volný čas oblíbená hra
krmení, napojení psa 
(12x)

házení předmětů, aport 
(11x)

házení předmětů, aport 
(6x)

venčení (8x) mazlení (9x) mazlení (7x)
povely, cvičení psa (6x) běhání, honění apod. (9x) přetahování (3x)
mazlení (4x) povely, cvičení psa (8x) hra na schovávanou (3x)
péče o srst (4x) procházky, venčení (8x) honění se (3x)
Hraní se psem (4x) přetahování (3x) válení se po zemi (3x)
úprava pelíšku (2x) předčítání psovi (3x) tancování se psem (2x)

tancování se psem (1x) povely (1x)
hra na schovávanou (1x) popletení psa (1x)

skákání (překážky) (1x)

Tab. 2 – Společné činnosti a aktivity psa a dítěte

Pozn.: Činnosti a aktivity jsou seřazeny od nejčetnějšího k nejméně často zmiňovanému, za nimi je v závorce 
připojena četnost uvedení v rozhovorech.

Péče o psa

Jsou to ty činnosti, které vyžadují určitou odpovědnost a pravidelnost. Dvě třetiny 

dětí uvádějí, že se jim do nich občas nechce, hlavně pokud jde o pravidelné venčení psa. 

Obecně jim ale péče o psa nevadí, naopak, jsou rádi, že se o psa mohou starat. Nejčastěji 

zastoupenou činností (dvanáctkrát) spojenou s péčí o psa je podávání krmení, případně 

vody. Jen někdy či pravidelně psa venčí osm dětí, a to zcela sami, bez doprovodu. Ty, 

které samostatně nevenčí, udávají jako důvod buď to, že pes je příliš velký a silný a 

neutáhly by ho, nebo že jim rodiče venčení o samotě ještě nedovolují. Často mají 

vytyčenou určitou trasu, nebo místo, kam se psem mohou jít: „Chodím s ní ven, každý den, 

kousek do naší ulice, a pak se vrátím a ten kousek můžu chodit sám, ale dál ne. Rodiče 

říkali, že prý až budu starší.“

(Kuba; labradorský retrívr, šest let)

Šest dětí psa učí povelům nebo s nimi dělají různá cvičení, vychovávají ho. A to 

důsledně, nejen pro svou zábavu. Často uvádějí, že je tato činnost hodně baví.

„No já jsem ho naučila ‚k noze‘ a že když přijde zvenku, tak jsem ho naučila, že 

skočí do vany, že na ni plácnu a on tam skočí.“

(Anička; krysařík, jedenáct let)
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Čtyři děti se starají podle svých slov o psa i tím, že ho hladí a mazlí se s ním, tedy 

dávají mu najevo svou náklonnost k němu. Maruška dokonce uvedla:„…chodím ho 

uhladit, protože on jinak neusne. Takže každej večer si k němu sednu a hladím ho, dokud 

neusne.“

(Maruška; kokršpaněl, sedmnáct let)

Čtyři děti zabezpečují péči o psa i tím, že si s ním hrají a čtyři uvedli, že se 

pravidelně starají o jeho srst (česání, koupání, hledání klíšťat). Dvě děti pravidelně 

upravují psí pelíšek.

Volnočasové aktivity dítěte a psa

Jsou to ty činnosti, které dítě dělá dobrovolně, ze své vlastní vůle a pro své 

(případně i psí) potěšení. Nejčastěji (jedenáctkrát) uvedly děti házení předmětů a 

aportování. Dětem se líbí, když pes sedí a čeká, sledujíc klacek nebo hračku, kterou drží 

děti v ruce, až ji hodí:„Třeba mu házím míček a on vždycky sedne a kouká na ten míček a 

já ho chci třeba splést, tak ho hodím jinam, ale on ho stejně vždycky najde, i když ho hodím 

do křoví, a přinese a zas vrtí ocasem, jakože chce hodit.“

(Dan; africký dingo, pět let)

Druhou nejčastější aktivitou je běhání a honění (devětkrát) a mazlení, tulení, drbání, 

hlazení a podobně (devětkrát): „Lehnu si na zem a ona přijde a začne mě olizovat a je to 

vždycky prima. A drbu ji přitom za ouškem, tam to má nejradši.“

(Jůlinka; kříženec, patnáct let)

Více než polovina respondentů (osm) dává psům ráda různé povely a příkazy: „A 

pak jí ještě  říkám ‚k noze‘, a když se řekne ‚pssst‘, tak má být potichu, a když ‚ččč‘, tak má 

vždycky čekat na to, co se stane.“

(Maruška; bígl, tři roky)

Procházky se psem, ať už o samotě, nebo v doprovodu dospělých, má rádo šest dětí. 

Dalšími činnostmi jsou silové aktivity typu praní se a přetahování (třikrát), tancování 

(jednou), hra na schovávanou (jednou) a předčítání psovi (jednou).
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Co se týče nejoblíbenějších her se psy, vítězí házení různých předmětů (šestkrát), 

poté mazlení se psem (čtyřikrát), přetahování o klacek či hračku (třikrát), válení se po zemi 

se psem (třikrát), honění se (třikrát) a hra na schovávanou (třikrát). Dvě děti se psy nejradši 

tancují, s jednou četností jsou to povely, skákání se psem přes překážky, které si dítě 

postaví, a úmyslné matení psa: „To je když ji spletu, že třeba jdu schválně špatnou cestou, 

a pak rychle zatočím a spletu ji  a ona kouká.“

(Zuzka; labradorský retrívr, jeden rok)

9.1.3 KOMUNIKACE MEZI DÍTĚTEM A PSEM

Důležitým aspektem vztahu dítěte a psa je forma i obsah komunikace mezi nimi. 

Vytvořila jsem dvě kategorie v rámci toho tématu: 

 obsah a forma komunikace směrem od dítěte k psovi

 obsah a forma komunikace směrem od psa k dítěti.

Obsah a forma komunikace směrem od dítěte k psovi

Dítě komunikuje se psem jak verbálně, tak neverbálně. Neverbální formou jsou

specifické zvuky, na které je pes naučený (pískání, hvízdání a jiná citoslovce) a široká 

škála gest, mimických výrazů i tělesných postojů, kterými si dítě při verbální komunikaci 

pomáhá. Na otázku, zda si dítě se psem povídá, jich odpovědělo třináct, že ano a jen 

Anička odpověděla, že ne. Z toho si osm dětí myslí, že jim pes rozumí, tři si myslí, že 

rozumí jen někdy, Dan neví, zda mu jeho pes rozumí a Daniel si myslí, že nerozumí nikdy.

Obsah komunikace směrem od dítěte k psovi jsem rozdělila na dvě úrovně. První je 

omezena na každodenní běžnou komunikaci se psem jako je komentování činností a situací 

či dávání povelů. Takovým způsobem se psy komunikují všechny děti: „Třeba Belče 

říkám, že je hodná, když všechno sní. Ona totiž nám moc nechce jíst. Nebo když Belča 

s Nexynou utečou na zahradu, tak jim vynadám, že neposlouchají.“

(Petr; labradorský retrívr, rok a půl a bernský salašnický pes, tři roky)

Pro účely této práce je mnohem významnější druhá úroveň komunikace. Ta se týká 

rozhovoru dítěte se psem na osobnější a emocionálnější úrovni – dítě svěřuje psovi tajnosti, 

vypráví mu o problémech, které ho trápí, i o radostech, které ho potkávají. Jedná se o 
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intimnější druh rozhovoru. Tento druh komunikace popsalo šest dětí, z toho některé 

uvedly, že výhodou psa je, že nic neprozradí: „Nebo když jsem z něčeho smutná, tak jí 

řeknu, ať na mě hupsne, a když mi tak leží na nohách, tak ji hladím a přitom jí vyprávím. Jí 

můžu říct všechno, protože ona to nikomu nepoví.“

(Jůlinka; kříženec, patnáct let)

Nejčastěji jako obsah komunikace uváděly děti dávání povelů (šestkrát), 

následovalo vyprávění pohádek, příběhů apod. (pětkrát), svěřování se, když jsou děti 

smutné nebo naštvané (pětkrát), uklidňování psa, když je rozrušený třeba bouřkou, nebo 

když je kárán ze strany rodičů (čtyřikrát), svěřování tajemství (třikrát). Jednou četností je 

zastoupeno normální bavení se psem, domlouvání (výchovné) a štěkání na psa. „S 

Bártíčkem si taky povídám, třeba když se bojí bouřky, tak aby se nebál. Vždycky mu 

povídám, jak ho mám ráda a tak. Nebo když jsem smutná, tak si s ním taky povídám. Když 

mě občas něco naštve. On mě vždycky pěkně poslouchá.“

(Maruška; kokršpaněl, sedmnáct let)

Obsah a forma komunikace směrem od psa k dítěti

Pes komunikuje s dítětem neverbálně - celkovým tělesným postojem, mimikou a 

hlasovými projevy (štěkáním, kňučením, vrčením apod.). Děti tuto komunikaci určitým 

způsobem zpracovávají a interpretují. Všech čtrnáct dětí si myslí, že jim pes něco sděluje. 

Tři děti se domnívají, že mu rozumí, osm rozumí něco či někdy a tři nerozumí vůbec: 

„Když mě nepoznává, protože on už špatně slyší, tak říká třeba: ‚Co tady děláš, to je naše 

zahrada.‘ A když mě pozná, tak ‚Ahoj, kamarádko, jak se máš?‘“

(Jůlinka; kříženec, patnáct let)
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R: „Jak jsem se měl mu povídám a on říká ‚Haf haf.‘“

T: „A rozumíš mu?“

R: „Ne, to je jenom štěkání. Ale on mi odpovídá, i když mu nerozumím.“

(Dan; africký dingo, pět let)

Pokud jde o obsah komunikace, jedenáct dětí si myslí, že pes vydává jen nějaké 

zvuky, které ony interpretují na základě svých zkušeností s ním. Jedná se nejčastěji o

každodenní potřeby psů, které děti odečítají ze zvukových i jiných neverbálních projevů 

psů: 

T: „Povídá pejsek taky něco tobě?“

R: „No lidsky asi ne. A jinak jo, ale to mu nerozumím, jenom občas jo. Třeba když 

kňučí…všechno kňučení má svůj význam. Když je třeba bouřka, tak se bojí, když 

ještě kňučí, tak má hlad.“

(Maruška; bígl, tři roky a kokršpaněl, sedmnáct let)

Jůlinka, Bára a Anna se však domnívají, že s nimi pes komunikuje podobně jako 

člověk, sděluje jim své pocity, příhody, radí jim a uklidňuje je:„Třeba když jsem smutná, 

tak jdu do pokoje k sobě a najednou slyším kroky a to je Tina a přijde, protože to pozná a 

je u mě a já ji hladím a ona mi říká, ať nejsem smutná, že to zase bude dobrý.“

(Jůlinka; kříženec, patnáct let)

9.1.4 CHARAKTERISTIKY VZTAHU DÍTĚTE A PSA

Toto téma zahrnuje celkovou charakteristiku vztahu k psovi tak, jak ji vnímá dítě. 

Vycházela jsem přitom z otázky „Doplň větu: (jméno psa) je můj…..“. Odpovědi jsem 

seskupila následovně:

Neutrální  označení: pes

Daniel konstatoval prostý fakt, bez jakékoliv emocionálně významné konotace. 



- 62 -

Emocionálně silně zabarvené označení: miláček, štěňátko, miminko, mazlíček, beruška

Maruška, Lucka, Zuzka, Bára, Anna a Kubík označili svého psa způsobem, který 

by mohl naznačovat určitou citovou angažovanost v tomto vztahu. Označení „štěňátko“ a 

„miminko“ odkazuje k nízkému věku psa (oběma je kolem jednoho roku), kdy výchova 

zabere ještě spoustu času a práce.

Označení zdůrazňující kamarádský vztah: kamarád, dobrý kamarád, kamarádka, opora, 

dělá mi společnost jako můj přítel. 

Vzhledem k obecné povaze kamarádského vztahu můžeme rovněž očekávat určitou 

citovou angažovanost ze strany dítěte.

Mezi další otázky, které mohou naznačit význam vztahu pes a dítě, patří „Rozumí ti 

(jméno psa) víc než  kdokoliv jiný?“ a „Koho máš raději než (jméno psa)?“. Osm dětí si 

myslí, že jim jejich pes rozumí (aspoň někdy) více než kdokoliv jiný: „Jo. Hlavně 

Terrynka. Když jsem třeba byla smutná, nebo mám horečku, tak to pozná. Nebo když jsem 

třeba někde spadla a měla rozbitý koleno, tak mi to olíže.“

(Maruška; bígl, tři roky)

Šest dětí má pocit, že jim pes nerozumí víc než kdokoliv jiný. Nejčastěji si myslí, 

že jim psi rozumí, protože poznají, kdy mají špatnou náladu, jsou nemocní nebo smutní a 

umí je potěšit (čtyři), protože je psi mají rádi (dva) a s jednou četností protože vědí, kdy si 

chce dítě hrát, protože jim pes naslouchá a protože je chrání. 

Jedno dítě připustilo, že nikoho nemá radši než psa: „Nikoho nemám radši, protože 

pejsci na mě nikdy nekřičí, jsou hodní a hrajou si se mnou.“

(Bára; maďarský ohař, jeden rok)

Jinak všechny děti uvedly, že nejradši mají svou marku, případně další členy 

rodiny.

Všechny děti si shodně myslí, že je pes členem jejich rodiny: „Určitě patří. 

Myslím, že pejsek patří do každé rodiny, protože je nejlepší přítel.“

(Anna; tři psi)
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9.2 Pes a rodina

Druhým velkým tématickým celkem, který jsem během kódování a analýzy 

identifikovala, je Pes a rodina. Vzhledem k formulovaným cílům této práce se nešlo 

vyhnout bližšímu zkoumání rodiny, ve které dítě žije, protože struktura rodiny a její 

atmosféra může souviset s tím, jaký vztah si dítě k psovi vytváří. V rámci tohoto celku 

jsem identifikovala opět několik témat, která rozeberu níže:

 struktura rodiny

 atmosféra v rodině

 postavení psa v rodině

 problémy spojené s chovem psa v rodině
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9.2.1 STRUKTURA RODINY

Na údaje ohledně struktury rodiny byl zaměřený první okruh otázek rozhovoru (viz 

Příloha 1). Zajímalo mě, kde rodina bydlí, zda v bytě či rodinném domě se zahradou nebo 

bez, zda je úplná, neúplná nebo má dítě nevlastního otce, kolik má sourozenců a jak jsou 

staří a zaměstnání rodičů. Pro přehlednost údajů jsem sestavila tabulku:

jméno byt/
dům

úplná/neúplná/
nevlastní otec

sourozenci prarodiče
v bytě/domě

zaměstnání 
rodičů

Maruška dům
zahrada

úplná jedináček s prarodiči
v bytě

M - administrativa
O - řídící pozice

Zuzka byt
zahrada

úplná/
nevlastní otec

bratr, 14 let M - administrativa
NO – prodavač

Jůlinka dům
zahrada

úplná bratr, 16 let s prarodiči
v domě

M - nezaměstnaná
O – řemeslník

Bára dům
zahrada

neúplná/
jen s matkou

bratr, 6 let s prarodiči
v domě

M - nezaměstnaná
O – neví

Anička byt úplná bratr, 2 roky M - školství
O – školství

Anna dům
zahrada

úplná sestry, 2 a 0.5 roku
nevlastní sestra, 16
nevlastní bratr, 13

s prarodiči
v domě

M - podnikatelka
NO – podnikatel

Lucka dům
zahrada

úplná bratr, 2 roky s prarodiči
v domě

M - administrativa
NO – policie

Jakub dům
zahrada

úplná sestra, 5 let s prarodiči
v domě

M - nezaměstnaná
O – podnikatel

Daniel dům úplná sestra, 7 let s prarodiči
v domě

M - zdravotnictví
O – zdravotnictví

Kuba dům
zahrada

úplná sestra, 4 roky s prarodiči
v domě

M - grafik
O – manažer

Dan byt úplná/
nevlastní otec

jedináček M - prodavačka
O – řemeslník

Kubík byt úplná/
nevlastní otec

bratr, 10 let
nevlastní bratr, 19
nevlastní sestra, 2

M - neví
NO – prodavač

Petr dům
zahrada

úplná bratr, 12 let s prarodiči
v domě

M - nezaměstnaná
O – podnikatel

Denis byt úplná/
nevlastní otec

bratr, 1 rok s prarodiči
v bytě

M - nezaměstnaná
NO – služby

Tab. 3 – Struktura rodiny

Pozn.:
M – matka
O – otec
NO – nevlastní otec
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Osm dětí bydlí v rodinném domě se zahradou, jeden v domě bez zahrady. Čtyři žijí 

v bytě a jeden v bytě s přístupem na zahradu, kam se svým psem často chodí.

Z počtu čtrnácti dětí žije devět v úplné rodině se svými biologickými rodiči, čtyři 

rovněž v úplné rodině, ale s nevlastním otcem, neboť se jejich rodiče rozvedli a Bára žije 

čerstvě jen s matkou, její rodiče se rozešli před nedávnem. S otcem se stýká, ale nerada. 

Z dětí z rozvedených rodin se s otcem pravidelně stýká polovina z nich.

Podíváme-li se na sourozenecké konstelace, pak mezi respondenty jsou pouze dva

jedináčci, Maruška a Dan. Ostatní děti mají většinou jednoho sourozence (ve třech 

případech mladšího, v sedmi případech staršího), Anna má dokonce čtyři sourozence (dvě 

vlastní sestry, jednu nevlastní a nevlastního bratra) a Kubík má sourozence tři (bratra, 

nevlastního bratra a nevlastní sestru). Všichni bydlí společně.

S rodinou dvou dětí žijí ve společné domácnosti i jeden či dva prarodiče, u osmi 

dětí žijí prarodiče s nimi v domě, ale v jiné domácnosti.
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9.2.2 ATMOSFÉRA V RODINĚ

Zjistit atmosféru v rodině na základě několika otázek není snadné, mnohdy ani 

možné. Odpovědi poslouží spíše jako vodítko, jako určité náznaky, že v té které rodině 

nemusí být všechno úplně v pořádku a že dítě si je toho třeba vědomo. Taková situace 

může pak ovlivnit jeho vztah ke psovi. Z toho důvodu jsem použila ještě Test kresby 

rodiny, jehož hodnocení u jednotlivých dětí předkládám v kapitole 10. Ten slouží také jako 

vodítko či inspirace a v ideálním případě představuje obraz rodiny tak, jak ji dítě vnímá.

Atmosféru v rodině pomocí otázek jsem zjišťovala především podle toho, jestli se 

dítě těší domů, když tam zrovna není, jak často se rodiče hádají, kolik dítěti věnují času 

apod. (přesný seznam otázek viz Příloha 1).

Všechny děti se shodly na tom, že domů se těší, když tam nejsou. Osm z nich se 

těší domů vždy, šest se někdy netěší (především proto, že dostali špatnou známku ve škole, 

nebo protože se jim nechce domů zvenku, kde jsou s kamarády).

Část dětí má pocit, že by se jim rodiče mohli věnovat víc, častěji si s nimi hrát nebo 

povídat a vůbec být častěji doma (platí především u otců). Čtyři děti si myslí, že se jim 

rodiče věnují hodně často (a stačí jim to), sedmi dětem se věnují občas (čtyři z nich by 

uvítaly, kdyby to bylo častěji) a tři děti si myslí, že se jim rodiče věnují málo. 

Rodiče všech dětí se někdy doma hádají. Z pohledu dětí se hádají výjimečně nebo 

málo v sedmi případech, občas (myšleno zhruba jednou až třikrát za měsíc) ve čtyřech 

případech a často (několikrát týdně) ve třech případech: „…někdy bych doma nejradši 

nebyla. Když se rodiče třeba hádají. Ale to je málo, tak jednou za tři měsíce.“

(Maruška; jedináček)

Všem dětem to vadí, kromě Kuby, který si toho nevšímá, protože ví, že se pak 

rodiče stejně usmíří, a šesti dětem to vadí hodně. Především Bára má v tomto směru 

špatnou zkušenost, když přihlížela, jak byla její matka otcem bita (a někdy i ona sama, 

když ji chtěla bránit). Její rodiče se před velmi krátkou dobou rozešli a už spolu nebydlí, za 

což je nesmírně ráda: „Hádali se pořád. On už mámu jednou málem zmrzačil. Bil ji a já 

jsem si na mámu lehla, a tak mě taky praštil. Taky na nás řval, i na malýho Tomáška.“

(Bára; bratr, šest let)
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Všechny děti mají určitě nějaké starosti, které je trápí, ne všechny však o těchto 

věcech chtějí mluvit. Deset dětí však přiznalo, že nějaké starosti mají, čtyři odpověděly, že 

ne. Nejčastěji se starosti týkaly školy (pět dětí), péče o zvířata (tři děti), rodičů a jejich 

vztahu (tři děti), s jednou četností pak sourozenců, dědečkovy nemoci a přísnosti rodičů: 

„Jako se psama třeba mám starosti, že se o ně musím starat, že máma řekne, abych nalil 

pití a já to musím rychle udělat. Nebo třeba kvůli, že když zlobíme, tak je táta naštvanej. 

Nebo když nám rodiče za pětku zakážou počítač.“

(Petr; bratr, dvanáct let)

Co se týče společných rodinných aktivit, u všech dětí jsem zaznamenala poměrně 

široký okruh těchto aktivit, nejčastěji jezdění na chatu či k babičce, výlety, sledování 

televize, procházky se psem, hry. Pouze Kubík si posteskl, že nikam moc nejezdí, protože 

mají málo peněz (má tři sourozence): „My moc nikam nejezdíme, máme málo peněz. Ale 

byl jsem jednou na táboře, tam bych chtěl zase jet někdy, když bysme měli na to peníze.“

(Kubík; tři sourozenci)

9.2.3 POSTAVENÍ PSA V RODINĚ

Okolnosti pořízení psa

Důvody a okolnosti pořízení psa do rodiny jsou důležitá informace. Odráží se 

v něm očekávání a primární postoje členů rodiny k psovi a možná i zvířatům obecně. Bude 

nejspíš rozdíl, zda rodiče pořídili psa proto, že si to přálo dítě samo nebo někdo jiný. 

V šesti rodinách si přálo psa (alespoň jednoho, pokud jich rodina chová více) 

nejvíce dítě. Do těchto rodin patří oba jedináčci ze vzorku. Z toho v jedné rodině předtím 

psa už chovali, ve dvou rodinách předtím nechovali žádné zvíře, ve dvou ano, ale jen 

drobná zvířata a v jednom případě to byla kočka, na kterou měl ale jeden z členů rodiny 

alergii, a proto kočku museli dát pryč a pořídili psa. Těmto dětem bylo v době pořízení psa 

od pěti do osmi let:

T: „Kdo si přál toho pejska nejvíc?“

R: „Já. Já jsem chtěl prostě nějaký zvířátko. Ještě se rozmejšleli. Chtěl jsem ho, 

protože jsem si neměl doma s kým hrát, když nemám bráchu ani ségru.“
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(Dan; africký dingo, čtyři roky)

V šesti rodinách pořídili psa rodiče (nebo prarodiče, s kterými bydlí) ještě před 

narozením dítěte, nebo krátce po něm. Dítě tedy nemělo na jeho pořízení vliv a vyrůstalo 

s ním odmalička: „Já jsem byla ještě miminko, ale mamka mi říkala, že byl předtím u 

jiných lidí a ty měly děti ty ho zlobily a tahaly za ocas, tak ho maminka koupila.“

(Anička; krysařík, jedenáct let)

Dvě děti uvedly, že psa chtěli všichni členové rodiny a Denisova rodina získala psa 

tak, že jej našla. „On má děda rakovinu a našel ho, když mi bylo osm. Byl u popelnic. Já 

jsem tam byl s ním. Tak jsem ho nesl v bundě a hřál ho. Pak jsem mu kupoval jídlo, protože 

děda je hodně v nemocnici.“

(Denis; kříženec, nalezený)

Devět rodičů (alespoň jeden z nich) mělo psa, když byli malými dětmi, u tří rodičů 

dítě tuto informaci nevědělo a rodiče jednoho dítěte neměli v dětství žádné zvíře.

Nejčastějším druhem psa je labradorský retívr (čtyřikrát). Dvě četnosti náleží 

maďarskému ohaři, křížencům, kokršpanělovi a alabájovi, vzorek doplňuje s četností jedna 

bernský salašnický pes, bišonek, bígl, krysařík, maltézský psík, jihoafrický dingo.

Jedna rodina chová tři psy, dvě rodiny dva psy a zbytek po jednom. Co se týče 

funkce psa, chovají všechny rodiny ve vzorku alespoň jednoho psa jako domácího 

mazlíčka. Anny rodina, která chová tři psy, má jednoho z nich jako psa hlídacího, ale 

zároveň i jako domácího mazlíčka: „Báje chtěli, protože aby jim hlídal autoškolu a dům 

někdo v noci. Já za Bájem často chodím po škole, děda mě k němu vždycky pustí a dělá si 

legraci, že mě zašlápne, jak je obrovskej. Ale on je hrozně hodnej a já se tam za ním 

chodím mazlit.“

(Anna; alabáj, sedm let)

Šest rodin má alespoň jednoho psa velkého vzrůstu, pět rodin chová střední rasy a 

tři mají malé pokojové psíky.
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Rozdělení péče o psa v rodině

Děti dostaly otázku, kdo je hlavním páníčkem psa, kterého doma mají. V deseti 

případech uvedly otce nebo nevlastního otce, v jednom prarodiče, kteří s nimi žijí,  a 

v jednom případě matku. Bára a Denis si myslí, že hlavními páníčky jsou oni:

T: „Kdo je největším a hlavním páníčkem Mollyny?“

R: „Já, protože jsem její zvlášť oblíbený páníček.“

T: „A co to znamená?“

R: „No že mě poslouchá nejvíc, a taky mámu. Tátu ne, ten ji bil8.“

(Bára; maďarský ohař, jeden rok)

Pod pojmem „páníček“ si děti představují hlavně toho, koho pes nejvíce poslouchá, 

což je většinou autoritativní otec. Nikoli toho, kdo se o něj nejvíc stará (tedy kdo ho 

nejčastěji venčí, dává mu krmení, vodu, chodí s ním na veterinu, obstarává pro něj 

potřebné věci). Pokud se totiž podíváme, kdo se podle dítěte o psa nejvíce stará, zjistíme, 

že otec je to jen ve třech případech, v osmi případech je to matka. Ve třech případech 

uvedly děti sebe – opět Bára i Denis a navíc Kubík (spolu s bratrem): „Já a brácha, 

venčíme ji ráno, odpoledne a večer, podle rozpisu. Máma i táta chodí pozdě domů, takže ji 

venčíme my s bráchou, i jí dáváme najíst, napít a tak.“

(Kubík; labradorský retrívr, pět let)

Pes - člen rodiny?

Všechny děti si myslí, že pes patří do jejich rodiny úplně stejně jako matka, otec či 

sourozenci. Až na Daniela, který s odpovědí chviličku váhal, o tom žádné z dětí ani chvíli 

nepřemýšlelo. 

T: „Myslíš si, že Lara patří do rodiny? Stejně jako třeba máma, táta a 

sourozenci?“

R: „To jo.“

                                                
8 Bářini rodiče se čerstvě rozešli a bydlí odděleně, pes musel zůstat u otce Báry.
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T: „A proč si to myslíš?“

R: „Protože jako třeba, je taky živej, je s náma, tak je teď naše  a dáváme jí 

všechno.“

Všechny děti také uvedly, že když někam jedou (k babičce, na výlet), berou pejska 

s sebou (pokud tomu nebrání nějaké překážky typu, že babička má psa, který se s jejich 

psem nesnese).

9.2.4 PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE PSA V RODINĚ

Ve dvanácti případech si podle dítěte na psa doma někdo stěžuje, ve dvou nikdo. 

Mezi nejčastější problémy patří močení po bytě (dvakrát), ničení a kousání věcí (čtyřikrát), 

špína, kterou nosí pes domů (třikrát), utíkání (třikrát), neposlušnost (dvakrát), dále je to 

s jednou četností loudění jídla, otravování kočky, pouštění chlupů, štěkání a spaní 

v posteli. V případě Báry pes nejvíce vadil otci, který prý psa i bil: „Jo, táta. On ji 

nesnášel a hrozně ji bil. Já jsem ji pak musela utěšovat…on nás nemá rád, jinak by nebil 

Mollynu. Dostali jsme ji od Ježíška. A ona je ještě malá a čůrá všude, ještě se to nenaučila 

a on ji za to hrozně bije.“ 

(Bára; maďarský ohař, jeden rok)

Nejčastěji si stěžuje na psa matka, a to kvůli močení doma, ničení věcí a pouštění 

chlupů, což je logické, protože břímě úklidu případného nepořádku po psovi je většinou na 

ní: „Jenom máma, když se doma vyčůrá, tak nadává, protože to musí uklízet. Jinak třeba 

někdy rozškrábal tapetu nebo dveře, tak to naši nadávali, ale jinak ne.“

(Daniel; maltézský psík, tři roky)

Žádné z dětí neuvedlo, že by z nějakého vážného důvodu vadil pes přímo jemu. 

V kapitole 9.1.1 jsou uvedeny vlastnosti psa, které se dětem nelíbí, ale zároveň pro ně 

nepředstavují žádný velký problém.
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10. INTERPRETACE DAT

Druhý stupeň analýzy spočívá v tom, že jsem hledala souvislosti mezi pojmy a 

obsahy obou základních témat (Pes a dítě a Pes a rodina), a to i v rámci jich samotných. 

Zároveň jsem do těchto souvislostí vkládala interpretace získané hodnocením z kreseb 

rodiny dětí (především kontext struktury a atmosféry rodiny). Do této analýzy jsem 

zahrnula vlastní interpretaci dat. Vznikly tak jakési „minikazuistiky“ jednotlivých dětí, 

které jsou zaměřené především na jeho vztah ke psovi. Obsahují popis struktury rodiny, 

základních vztahů, interpretaci analýzy obrázku rodiny, popis péče o psa v rámci rodiny a 

speciálně u dítěte a zhodnocení vztahu dítěte ke psovi.

Maruška

Maruška a její rodiče a dva prarodiče žijí v rodinném domku. Mají kokršpaněla 

Bárta, který je už velmi starý (sedmnáct let), což s sebou nese určitá omezení pro Marušku 

- už si s ním nemůže hrát tak jako dřív. Před Bártem měli psa Arona, na kterého Maruška 

ráda vzpomíná a kterého měla velmi ráda: „Když Aron umřel, to jsem nemohla spát a ve 

školce jsem celý den probrečela a ještě druhý den. Ale doufám, že si nového pejska 

pořídíme brzy, ještě dřív než umře Bártíček, abych si na něj víc zvykla.“ Babička má bígla 

Terrynu, se kterou si Maruška denně hraje. 

Maruška je jedním ze dvou jedináčků ve vzorku. Sourozence by si přála. Zároveň 

ale dodává, že pes je někdy lepší než sourozenec: „Protože sourozenec někdy pořád řve, 

když chceš spát.“ Z vyprávění na mě rodina působila jako poměrně harmonický celek. 

Marušce se věnuje jak maminka, tak babička (otec chodí pozdě domů) a jako jedináček je 

středem pozornosti. 

Tak na mě působí i Maruščin obrázek (viz Příloha 4), který nazvala „Marušky 

rodina“. Kreslí moc ráda a její obrázek trval nejdéle – celých osmnáct minut. Dávala si 

velmi záležet na detailech, hlavně zezačátku. Nakreslila se jako první, uprostřed a je 

obklopena celou rodinou včetně širšího příbuzenstva (které žije v domku nedaleko). 

Nejdříve kreslila hlavu, pak tělo, a když zjistila, že se jí dolů nevejdou nohy (chodidla), 

okomentovala to tak, že prostě bude bez nohou. Bez nohou pak nakreslila i všechny 

postavy vedle ní, kromě maminky, která má lodičky a je oblečená v plavkách – zřejmě se 

přenesla do doby léta, kdy jezdí s rodiči i pejsky na chatu. Všichni stojí otočeni čelem a 

usmívají se. Mají detailně nakreslené obličeje a vlasy (hlavně zezačátku - u sebe, babičky, 
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tatínkovy vousy…). Babičce chybí ruce, což může znamenat omezení její aktivity – jak 

sama Maruška uvádí, je teď babička nemocná boreliózou a hodně odpočívá. Jinak jsem 

neobjevila žádné zvláštnosti. Postavy mají správnou velikost, co se proporcí týče, mají 

poněkud větší hlavy. Některé postavy se jí už nevešly dolů, tak je nakreslila „ve vzduchu“. 

Na obrázku jsou i tetičky, bratranci, sestřenice – jediný, kdo chybí, je děda. Děda je těžce 

nemocný a to, že ho Maruška vynechala, může znamenat, že nechce myslet na jeho zřejmě 

velmi blízkou smrt a potažmo na smrt Bártíka. To koresponduje i s faktem, že jí starosti 

dělají úkoly, péče o psa a právě nemocný děda, jak zmiňuje v rozhovoru. 

Na obrázku najdeme oba psy. Babiččina Terrynka stojí před babičkou, vedle 

Marušky a je k Marušce otočená. Bártík stojí na okraji obrázku, kde ještě bylo místo vedle 

druhé babičky a je rovněž otočený k ní. Snad je nakreslený na okraji, protože už je starý a 

nemohoucí a Maruška si hraje už především s Terrynkou. Přesto z rozhovoru usuzuji, že 

má Bártíka Maruška velmi ráda, protože spolu vyrůstali. Kromě běžné péče jako krmení, 

venčení ho Maruška každý večer uspává hlazením. Zmiňuje, že s ní dřív spával i v posteli, 

ale teď jak je starý už příliš smrdí, což Marušce vadí. Raději než Bártíka a Terrynku má jen 

oba své rodiče. Na pustý ostrov by ale s sebou vzala právě pejska – aby nerozdělovala 

rodiče, kterým by se jednomu po druhém prý stýskalo. Bártíka změnila po chvíli 

přemýšlení na Terrynku, protože Bártík by brzy umřel a ona by byla sama. S oběma pejsky 

si povídá jako se svými nejlepšími kamarády, svěřuje jim svá tajemství a domnívá se, že jí 

často rozumí víc než kdokoliv jiný. Jediné, co by chtěla změnit, je, aby byl Bártík mladší. 

Bártíka označila jako svého „miláčka“ a Terrynku jako svou „berušku“, což jsou oboje 

silně emocionálně zabarvená označení. Podle všech těchto indicií se domnívám, že oba psi 

zastávají v Maruščině životě významné místo a že mezi nimi existuje silná emocionální 

vazba. Protože je Maruška jedináček, nahrává to teorii, že jí nahrazují sourozence, které by 

si přála.

Zuzka

Zuzka bydlí s maminkou, jejím novým partnerem a čtrnáctiletým bratrem v bytě. 

Mají přístup na společnou zahradu, kam často chodí venčit labradorku Sáru, které je sotva 

jeden rok, je tedy ještě štěně. Předtím měli kočku, tu ale museli kvůli matčině alergii dát 

k tetě. Pejska si přála nejvíce Zuzka a spolu s matkou se o něj prý také nejvíc stará. 
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U svého otce, který má novou rodinu,  tráví každý druhý víkend a jezdí k němu 

ráda. Vypadá to, že rozvod rodičů její vztah k otci příliš nepošramotil. O matčině příteli se 

vyjádřila, že „je hodný“ a mluví o něm jako o „mamky přítelovi“ nebo o „Markovi“. Bratr 

ji podle jejích slov často štve, protože „je to puberťák“. Současně ale přiznává, že si s ním 

a se Sárou hraje nejvíc, protože matka s přítelem mají málo času. Z rozhovoru jsem měla 

pocit, že matčina nového přítele bere, ale stále je v úzkém kontaktu se svým otcem.

Obrázek rodiny Zuzce trval nakreslit asi jedenáct minut. Nazvala jej „Zuzi rodina“, 

tempo kreslení bylo spíše pomalejší, dávala si záležet, a když nebyla spokojená, několikrát 

použila mazací gumu. Podle svých slov kreslí spíše ráda. Nejdříve nakreslila matku. Začala 

od hlavy a detailů obličeje, nohy už se jí dolů na papír nevešly. Maminka má, stejně jako 

všichni ostatní na obrázku, široký úsměv. Po matce nakreslila vpravo vedle ní sebe, jak se 

s maminkou drží za ruku. Pak začala kreslit otce a zpětně ještě překreslila svou pravou 

ruku tak, aby držela za ruku i otce (předtím ji měla volně spuštěnou dolů). Další postavou 

na obrázku byla Sára, kterou nakreslila u svých nohou před sebou, stojící z profilu. Po ní 

přibyl na obrázku bratr, stojící z druhé strany matky. Přikreslila ještě oblíbenou babičku a 

dědu, které nakreslila na podstavcích, „protože jsou menší“. Tím obrázek své rodiny 

považovala za hotový. Stojí za povšimnutí, že nenakreslila matčina přítele. Současně sebe 

nakreslila uprostřed své matky a otce, držíce je oba za ruku. Snad tím podvědomě 

vyjádřila, že za svou rodinu stále považuje sebe, bratra, matku a svého otce a matčin přítel 

do ní tak úplně nepatří, i když jej toleruje a má docela ráda.

Postavy přibližně odpovídají velikosti osob, místo si dokázala rozvrhnout tak, aby 

se jí tam všichni pohodlně vešli. Proporcionálně také odpovídají, snad jen babička s dědou 

mají poněkud kratší ruce, zpracování postav je adekvátní Zuzčinu věku. 

Pejska nakreslila u svých nohou, z čehož se dá usuzovat na blízký vztah k němu. Je 

velkým miláčkem celé rodiny, ale Zuzka se o něj s matkou stará nejvíce, dvakrát denně ho 

venčí, hraje si s ním na zahradě, učí ho povely a mají spoustu společných her a činností. 

Jelikož je to štěně, líbí se Zuzce hlavně jeho vnější projevy a to, jak vypadá a je roztomilá. 

Na rozvinutí charakterových vlastností je Sára ještě poměrně mladá. Zuzka se nezmínila, 

že by se Sáře svěřovala se svými trápeními, zato se naučila vnímat, co asi Sára potřebuje, 

když kňučí a jak si řekne, když má potřebu jít ven. Nic by na ní neměnila, líbí se jí přesně 

taková, jaká je. Raději než Sáru má podle svých slov jen matku a otce. Na pustý ostrov by 

s sebou vzala svou matku, potom otce, pak bratra a na čtvrté pozici by to byla Sára. Podle 



- 74 -

mého soudu je zřejmé, že k ní chová vřelé city, i když ne třeba tak intimní povahy, jako 

Maruška. Je to její dobrá kamarádka, se kterou tráví spoustu času a také jí věnuje hodně 

péče. Označila Sáru jako své „štěňátko“. Je to pochopitelné, protože Sára je ještě štěně a 

spoustu péče a výchovy potřebuje. Zuzka se situuje tak trochu také do role její 

„vychovatelky“.

Jakub

Jakub bydlí v rodinném domě hned u školy s rodiči a sestrou, v domě bydlí ještě 

děda a další příbuzný. Mají ročního bišonka Maggie. Když byl Jakub menší, chovali dva 

psy, jeden zemřel ve stáří a druhého přejelo auto. Celá rodina chtěla dalšího psa, proto 

pořídili Meggie. Jakubově sestře jsou čtyři roky, a přestože si s ní občas hraje a docela ho 

to baví, hraje si radši s Meggie. Maminka je doma a stará se o mladší sestru a o domácnost. 

Otec bývá často pryč, což Jakubovi trochu vadí, ale jak říká, s Meggie si hodně vyhraje a 

nenudí se. Rozhodně nemá pocit, že by se mu rodiče věnovali málo, chápe, že mladší 

sestra vyžaduje ještě hodně péče. Hádky rodičů podle něj nejsou moc časté. S žádnými 

svými starostmi se nechtěl svěřit, řekl že žádné nemá.

Obrázek rodiny měl nakreslený asi za osm minut, ale trochu se s ním trápil. Bylo 

zřejmé, že ho kreslení příliš nebaví, že si v něm moc nevěří. Často říkal, že něco neumí 

nakreslit, používal gumu a škrtal. Při kreslení postav začínal od hlavy i s detaily obličeje, a 

potom nakreslil zbytek těla. Linky nebyly plynulé, ale spíše přerušované a několikrát 

překreslované. Tlak na tužku se jevil přiměřený. Nakreslil nejdřív sebe, úplně vlevo, vedle 

sebe nakreslil o něco menší sestru a vedle ní Meggie, která vypadá trochu jako ovečka 

nebo nadýchaný obláček. Omlouval se, že ji neumí nakreslit. Meggie stojí zády k dětem, 

s obličejem natočeným, jakoby se dívala dopředu. Nakonec nakreslil otce a matku. Otec se 

mu napoprvé nepovedl, tak ho přeškrtl a nakreslil ještě jednou. Na obrázku jsou tedy 

všichni členové rodiny včetně psa. Celkově působí kresba, jakoby s tím Jakub příliš 

spěchal, což je asi pravda, protože kreslení mu moc nesedí. Proporce postav i jejich 

zpracování jsou v pořádku. Detaily obličeje jsou poněkud primitivně ztvárněné – místo očí 

jen puntíky, místo rtů čárka, všichni mají podobné jednobarevné tmavé oblečení, které je 

tužkou vybarvené. Prý nemá pastelky, jinak by to udělal barevně. Matce a Jakubovi chybí 

nakreslené ruce. V tomto případě bych to připsala na vrub Jakubově spěchu a 

nepozornosti.
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Meggie je situovaná uprostřed rodiny. To koresponduje s faktem, že ji chtěla celá 

rodina a celá rodina (kromě malé sestry) se podílí i na její výchově a péči o ni. V podstatě 

nikdo si na ni nestěžuje, jen otci vadí, když spí v Jakubově posteli. Jakub to má ale moc 

rád, a když je otec pryč (často jezdí na několik dní služebně pryč), bere si ji vždy do 

postele. Chodí s ní na zahradu, nebo ven, kolem školy, hází jí hračky, učí povely. Líbí se 

mu, že je hravá a poslušná. Občas jí vypráví nějaké pohádky nebo příběhy, ale myslí si, že 

to úplně neocení, že spíš ocení nějakou tu dobrotu. Přitom ji vždycky drbe. Rozumí jejím 

potřebám a naopak si myslí, že ona pozná, když si chce hrát, ale už nepozná, když je třeba 

smutný. Když si představí, že by Meggie neměli, říká, že by ubylo starostí, ale že by taky 

přišel o kamaráda. Přestože si s ní hodně vyhraje, nemá pocit, že je Meggie lepší kamarád, 

než ti ve škole. Nic by na ní neměnil a otituloval ji jako svého „kamaráda“. Na ostrov by 

s sebou ale vzal ze všech bytostí nejradši matku (protože ji má nejraději ze všech), hned 

potom Meggie, otce, babičku, sestru. Myslím, že Meggie je pro Jakuba především 

výborným kamarádem, se kterým tráví spoustu času hraním, protože s mladší sestrou si 

tolik nevyhraje.Jejich vztah mi připadá hodně blízký, i když ne asi tak intimní jako 

například u Marušky.

Jůlinka

Jůlinka je drobná, obrýlená, ale velice živá a upovídaná dívka. S chutí vypráví a po 

ostychu není ani stopy. Bydlí v rodinném domku se zahradou s rodiči, bratrem, babičkou a 

křížencem Tinou, které je už patnáct let. Ve vedlejším domku bydlí ještě děda s nějakým 

dalším příbuzným. Její rodiče jsou trochu starší, matka ji měla ve čtyřiceti letech, otec je 

ještě o pár let starší. Bratrovi je šestnáct let, chodí na střední školu a s Jůlinkou prý 

vycházejí dobře, jen se perou o počítač. Z vyprávění působí rodina jako fungující a 

harmonický celek. Jůlinky matka je doma a stará se o děti a domácnost, Jůlince se věnuje, 

stejně jako babička a děda.

Obrázek kreslila Jůlinka asi dvanáct minut. Dávala si záležet na realistických 

detailech jako zipy, knoflíky a potisky triček. Kresbu nahlas komentovala. Vypadala 

uvolněně, dokonce si nahlas při kreslení broukala, kreslila rychle, jistě, často papír různě 

natáčela. Nejdříve kreslila celé postavy, pak dodělávala detaily obličeje. Jako první 

nakreslila sebe, úplně vlevo. Prý protože je nejmenší.. Vedle sebe nakreslila bratra, celého 

v černém, s delšími vlasy, na tričku má lebku se zkříženými hnáty a na koleni záplatu. 

Vypadá jako příznivec “emo“ stylu. Vedle bratra nakreslila matku, která je ze všech 
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postaviček nejhubenější a nejmenší. Vedle nakreslila „Vláďu juniora“, tedy svého otce, 

vedle něj „Vláďu“, tedy dědu a nakonec babičku a Tinu. Nakreslila tedy všechny členy 

rodiny, se kterými skutečně bydlí, včetně psa. Obrázek je velmi realistický se všemi 

detaily. Matku nakreslila v kalhotách, „…protože často chodí v kalhotách. Taky má takový 

tričko s číslama, to si pamatuju, je tam dvacet, třicet…tak já to tam nakreslím. Ještě tady 

knoflík u kalhot.“. Přesně poměřovala velikosti členů rodiny: „Taťka je o trochu větší než 

brácha…děda, ten je tlustší než máma a trošku menší. A mikinu většinou nemá s obrázkem, 

ale jednou ji měl, tak ji namaluju. Na tom obrázku je takovej balónek nebo co to je, to já 

nevím.“ Proporce postav jsou v pořádku, až na jejich přílišnou štíhlost a kratší ruce (až na 

dědu, který je prý tlustý). Zpracování postav ale není úplně přesné, i přes ty detaily je 

takové rozevláté a odbyté. Žádných jiných nápadností jsem si nevšimla. Prostorové 

rozmístění postav je vyhovující, všechny postavy se krásně vešly na papír a jsou seřazené 

zhruba ve stejných vzdálenostech vedle sebe. Všechny postavy se široce smějí 

s otevřenými ústy. Obrázek působí jako opravdu šťastná rodina.

Tina je nakreslená z profilu, úplně vpravo, natočená směrem k rodině. Jůlinka 

vyprávěla, že se o ni stará opravdu všestranně – od venčení, krmení, učení, hraní až po 

česání a hledání klíšťat. Sice už je Tina stará a Jůlinka si s ní nevyhraje tolik jako dřív, ale 

jak říká, „…pořád si ještě zaházíme ten míček“. Líbí se jí Tininy oči, to, že ji vždy vítá, 

když jí vidí, její srst a neposednost. Vadí jí, když občas štěká, nebo se porve s jiným psem. 

Zcela otevřeně Jůlinka vypráví o tom, jak Tině svěřuje svá tajemství, protože to narozdíl 

od holek ve škole neprozradí. Je přesvědčená, že Tina pozná, když je smutná nebo ji 

naštvou rodiče a přijde za ní. Dokonce v lidské řeči vypráví, co jí Tina říká, například: 

„Ahoj, jak se máš, kamarádko?“ nebo „Co to máš? Dáš mi kousek?“ Jůlinka ji chodí také 

utěšovat, když dostane Tina za něco vyhubováno. Jůlinka je evidentně citlivá dívka 

s bohatou fantazií a žije si ve svém pestrém a na emoce bohatém světě. Život bez Tiny si 

neumí představit, tituluje ji jako svou „oporu a nejlepší kamarádku“ a staví ji i nad 

kamarádky ve škole. Úplně nejraději ze všech má matku, pak Tinu. Na ostrov by si vzala 

Tinu, i když nahlas uvažuje, že je už stará a brzo by umřela. 

Z těchto indicií usuzuji na intenzivní vztah mezi Jůlinkou a Tinou na silném 

emocionálním základě.
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Bára

Bára je bezprostřední, příjemná, živá dívka. Ve škole byla v době rozhovoru 

prakticky nová (měsíc). Přistěhovala se totiž s matkou a mladším bráškou z vesnice u 

Prahy, kde žili, do okrajové části Prahy do rodinného domu se zahradou, který patří její 

babičce a dědovi z matčiny strany. Bydlí tam i dva matčini bratři. Důvodem je rozchod a 

probíhající rozvod rodičů. Bára je ráda, že už s nimi otec nebydlí, protože prý matku často 

bil, rodiče se pořád hádali a na ni a na brášku byl také zlý. Bráškovi je šest let a chodí na 

stejnou školu. Má ho moc ráda, vychází spolu dobře a hodně si spolu vyhrají. Říká, že 

v nové škole se jí moc líbí, více než v té předchozí. Má psa Mollynu, maďarského ohaře, 

které je jeden rok. Předtím měli prý rybky, které ale pošly, protože jim prý otec 

nevyměňoval vodu. Mollyna ale musela zůstat bydlet u otce, protože v domě, kde teď Bára 

žije, je další pes, se kterým se Mollyna nesnese. Bára s bráškou tráví každý druhý víkend u 

otce, kam ale nejezdí ráda. Jen kvůli Mollyně. Tu navíc vídá dvakrát týdně, protože jezdí 

s ní a s otcem na cvičák. To, že je Molly u otce, Báru dost trápí, protože tuší, že ji otec bije, 

jako to dělal, když s ním ještě bydleli. Je ještě štěně, takže občas se doma pomočila, a 

potom ji otec zbil. Bára vyjádřila hodně zvláštní přání: „Já bych chtěla, abychom Mollynu 

prodali a koupili si malinkatého psa, nebo aby Mollyna zemřela nebo tak.“ Situace 

opravdu není jednoduchá a rodina ji stále řeší. Velkého psa jako je Molly mít v současném 

bydlení nemůžou, ale menšího psa by jí tam dovolili: „No máma říká, že jedině, že bysme 

ji prodali nějaký hodný rodině a chodili ji navštěvovat. Ale máma říkala, že až bude mít 

deset tisíc, tak mi koupí takovýho malýho černýho. Protože Mollyna je velkej pes a ji tu 

nemůžeme mít, taky mě tahá a já za ní tak jako bruslím. Tak jsem myslela, že bysme na 

víkend vzali Mollynu domů, prodali ji a tátovi řekli, že utekla a on by nám koupil nového 

pejska.“ Bára chápe, že Molly doma mít nemůžou a zároveň nechce, aby zůstala u otce, 

protože ten se k ní nechová dobře. Proto uvažuje tak, že by pro Molly bylo lepší, kdyby 

bydlela s jinou rodinou, která by ji měla ráda, nebo dokonce kdyby zemřela. I přes to, že 

má Mollynu velmi ráda. Sama pro sebe si pak Bára přeje vlastního malého pejska, který 

bude moci bydlet s ní.

Svůj obrázek nazvala „Dědova rodina“. Kreslila jistě, bez přemýšlení, soustředila 

se a jak říká, kreslení ji baví. Hrany jsou poněkud ostřejší, například ramena jsou 

nakreslená jako pravý úhel. Nejdřív nakreslila bratra, doprostřed papíru a kousek vlevo. 

Začala s hlavou, pokračovala tělem a nakonec nakreslila detaily obličeje. Pak nakreslila 
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Mollynu, vlevo vedle bratra, jak mu sedí vedle nohou a má ji přivázanou na vodítku. 

Zprava vedle bratra je matka, oblečená v dlouhých šatech, které, jak poznamenává, se jí 

líbí. Pokračovala babičkou a dědou, kteří stojí napravo od matky. Nakonec nakreslila 

kousek opodál ještě „tetičku“. Říkala, že má víc takových tetiček, že jí matka řekla, ať jim 

tak říká, budou to zřejmě matčiny kamarádky. První, co zaujme, je skutečnost, že 

nenakreslila sebe ani otce. Na konci jsem se zeptala, jestli jsou na obrázku opravdu všichni 

a nikdo nechybí, na což odpověděla, že je to takhle celé. To, že nenakreslila otce, přestože 

je s ním stále v pravidelném kontaktu a je to teprve měsíc, co se od něj odstěhovali, 

naznačuje, že s ním nechce mít pokud možno nic společného. Otcovskou roli zastoupil 

děda, čemuž nasvědčuje název obrázku. Sama Bára se vyjádřila, že je děda hlavou rodiny. 

Všichni (kromě tetičky) se drží za ruce. To znamená velkou soudržnost mezi členy rodiny, 

nebo přání, aby tomu tak bylo. Spíš se domnívám, že to znamená potvrzení nového 

uspořádání rodiny. Teď jsou jako rodina takhle, je jim spolu dobře a vystačí si tak a otec už 

do rodiny nepatří. Proč nenakreslila sebe, je otázka. Buď nakreslila svou rodinu a 

automaticky se do ní počítá, takže necítila potřeba se tam navíc kreslit, nebo snad ji 

nelehká situace, kterou teď rodina prochází, natolik zmáhá, že by se nejradši od všech 

problémů odtrhla.

Velikost i proporce postav zhruba odpovídají reálu, zpracování postav je vzhledem 

k jejímu věku trochu moc dětské. Ostré hrany působí trochu křečovitě. Všichni na obrázku 

se usmívají. Molly je nakreslena jako hlavonožec, má hlavu s očima, ušima, lidským 

nosem a ústy, ale z hlavy vedou jen tři čárky znázorňující nohy. 

Bára se o Mollynu hodně starala, když ještě bydlela celá rodina dohromady. Také si 

ji nejvíce ze všech přála a považuje se za jejího páníčka. Chodila s ní ven, krmila ji, česala 

a pomáhala pří koupání, učila ji povely a měly spolu spoustu oblíbených her, 

nejoblíbenější byla „na schovku“. Také si s ní často povídala, vyprávěla jí, co jí trápí a 

vyhledávala její společnost, když byla smutná. Molly jí prý říkala, ať není smutná a snažila 

seji rozveselit. Bára myslí, že jí Molly rozumí víc než kdokoliv jiný a nikoho nemá radši 

než ji. Na ostrov by si nejradši ze všech vzala Molly. Nic by na ní neměnila (jen by jí 

koupila nový obojek proti klíšťatům, protože starý ztratila). Stýská se jí, protože byla 

zvyklá, že Molly spala u ní v posteli. Označila ji jako své „miminko“. Je zřejmé, že si 

k Molly vytvořila silné citové pouto a teď jí Molly chybí, navíc má o ni starost, protože se 

bojí, že jí otec ubližuje. Rozhodně to není ideální situace, když dokonce i vyslovila přání, 
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že by pro Molly bylo lepší, kdyby zemřela. Protože ji však doma mít nemůže, vztahuje své 

naděje k novému malému pejskovi, kterého jí matka slíbila a který by byl jen její a 

vychovala by si ho, podle svých slov, jako Mollynu.

Anička

Anička bydlí s rodiči a dvouletým bráškou v bytě. S bráškou si ráda hraje, i když 

občas ji zlobí a občas zase ona zlobí jeho. Mají jedenáctiletého krysaříka Jonáše. Přestože 

je už poměrně starý, je prý ve skvělé kondici a nikdo mu tolik let nehádá. Žádné jiné zvíře 

nikdy neměli. Jonáše chtěla nejvíc matka, která si ho podle Aničky odkoupila od jiných 

lidí, kteří s ním nezacházeli moc dobře. Mají s ním proto občas problém, nemá rád cizí lidi, 

a když se k němu přiblíží a chtějí ho pohladit, je schopen je i kousnout. Doma prý ještě 

nikoho nekousl.

Aniččin obrázek byl nakreslený rychle, za pár minut a pojmenovala ho „Rodina“. 

Kreslila jistě, rychle, tahy dělala jednou linkou. Postavy kreslí zajímavým způsobem –

nakreslí hlavu, pak pokračuje a jednou linkou nakreslí levou ruku, levou nohu, pravou 

nohu, pravou ruku a skončí zase u hlavy. Prý se to tak naučila a vyhovuje jí to. Postavy 

mají zvláštní charakteristické rysy – kulaté hlavy, velké oči a rysy obličeje jsou u všech 

podobné, nejsou příliš diferencované. Je to zřejmě tím, že se naučila postavy takto kreslit. 

Postavy jsou stejně jednoduše „oblečeny“, Anička nehýří detaily, kresba je spíše strohá, ale 

jednotlivé postavy od sebe odlišíme díky vlasům, tatínek má navíc vousy. Nejdřív 

nakreslila brášku, „…protože je nejmenší“, potom otce, matku, které nejdřív nakreslila 

kalhoty, a pak je zcela věcně a bez gumování překreslila na sukni a nakonec sebe a vedle 

sebe Jonáše. Všichni se usmívají. Mezi jednotlivými postavami jsou stejné rozestupy. 

Tělesné proporce sedí, velikost postav vzhledem k realitě také. Zvláštností je to, že otci a 

matce chybí nosy a jediná Anička má ruce položené na břiše, zatímco ostatní je mají volně 

spuštěné podél těla. Jonáš je nakreslený moc pěkně – Anička vysvětluje, že se to takhle 

naučila podle jedné knížky. Je nakreslený z profilu a dívá se směrem dopředu, jako ostatní. 

S Jonášem podle svých slov chodí občas ven, zhruba obden, ne pravidelně. Někdy

mu dává žrádlo a vodu, ale to jen, pokud nikdo jiný není doma. Sama s ním na procházky 

nechodí, občas jde s rodiči. Učí ho povely (sama ho některé naučila) a její oblíbenou 

činností je přetahování se s ním o kus hadru. Líbí se jí, jak vypadá a že hlídá. Naopak má 

starosti s tím, že je zlý na cizí lidi a musí ho z toho důvodu hodně hlídat. S Jonášem si prý 
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nepovídá, jen mu dává povely, případně komentuje každodenní běžné činnosti. Rozumí 

ale, co chce, když kňučí, nebo když přijde a strčí jí hlavu do ruky (chce drbat). Nemyslí si, 

že Jonáš pozná, když je smutná. Nic by na něm neměnila. Radši má svou rodinu a nejradši 

by si na pustý ostrov vzala svou matku, pak otce a bratra, potom Jonáše. Jonáše označila 

jako svého „kamaráda“, připustila ale, že její holčičí kamarádky jsou lepší. Má Jonáše 

určitě moc ráda a bere ho jako součást rodiny, její vztah k němu však není primárně 

postavený na silných emocích, bere ho spíše jako společníka, se kterým si hraje a tráví čas.

Daniel

Daniel žije s rodiči a mladší sestrou v domě bez zahrady. V jiném bytě v tomtéž 

domě bydlí ještě děda, se kterým tráví Daniel dost času. Sestře je sedm let a chodí do druhé 

třídy stejné školy. Jako sourozenci spolu vycházejí dobře, občas se hádají nebo škádlí, ale 

jinak se mají rádi a občas i spolu i hrají, i když Daniel říká, že si sestra hraje spíš 

s barbínami a on s legem. V bytě s nimi bydlí tříletá Angina, maltézský psík. Předtím 

žádné zvíře neměli. Pejska prý chtěla celá rodina, nikdo víc či méně, Daniel pejska také 

chtěl. Za páníčka považuje otce, který ji nejvíc venčí a vychovává. Angina spí s rodiči 

v posteli, Danielovi by bylo příjemné, kdyby spala s ním, ale spí na palandě, takže to není 

možné. Jako jediný Daniel chviličku váhal, než řekl, že Anginu bere jako člena rodiny. 

Stěžují si na ni jen občas rodiče, když se doma pomočí. Rodiče se mu prý věnují docela 

dost, i když táta chodí pozdě domů a ještě doma pracuje na počítači, což Danielovi trochu 

vadí. Matka si s ním ale hraje často, pomáhá mu s úkoly. Rodiče se hádají občas, tak 

jednou za měsíc a někdy to Danovi vadí, někdy ne. Pokud má nějaké starosti, nechtěl o 

nich mluvit, protože řekl, že žádné nemá.

Obrázek nakreslil nejrychleji ze všech, asi za pět minut, nazval jej „Rodina“. 

Kreslení obecně ho moc nebaví, proto ani tento úkol ho nezaujal a chtěl ho mít rychle 

hotový. Na tužku tlačil docela silně, postavy kreslil od nohou k hlavě. Jako prvního 

nakreslil otce, „protože k němu mám největší respekt“. Zdůraznil, že má otec stejné vlasy 

jako on. Vpravo vedle otce umístil matku a komentoval to slovy: „Nenosí sukně, ale 

kalhoty, tak ji nakreslím s kalhotama.“ Vedle matky nakreslil sebe, stejně vysokého. Prý je 

skoro tak stejně vysoký, protože maminka je malá. Vedle sebe nakreslil o něco menší 

sestru („ta nosí sukně“) a vedle ní na kraji vpravo i Anginu, což komentoval slovy: 

„Přemejšlel jsem, jestli ji tam nakreslím, jestli to zvládnu.“ Počet osob na obrázku 

koresponduje s počtem členů jeho nejužší rodiny. Na první pohled zaujme nepříliš velká 
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diferenciace postav  - všichni vypadají skoro stejně a jsou i skoro stejně velcí, mají stejné 

oblečení, stejně rysy obličeje  - jen puntíky jako oči a čárku jako ústa, nos  u všech chybí. 

Pouze matka a sestra mají o něco delší vlasy než otec a Daniel. Proporcionálně jsou 

postavy v pořádku, až na extrémně velké ruce u každé z nich. To se domnívám, že je 

způsobeno pečlivým počítáním všech prstů – Daniel si dával záležet, aby každý měl na 

každé ruce pět prstů a nahlas to počítal. Tím pádem se mu ruce trochu „nafoukly“. Přičítám 

to tedy určité senzomotorické neobratnosti a kreslířské nezralosti, která je z kresby patrná. 

Všichni jsou nakresleni vedle sebe se stejnými rozestupy, včetně psa. Rodina působí na 

obrázku spokojeně, všichni se usmívají.

Angina je nakreslená z profilu, otočená směrem k rodině. Daniel vyprávěl, že ji 

občas venčí, ale ne pravidelně, a to je vše, o co se stará. Občas jí ještě dá vodu. Občas si 

s ní hraje, drbe ji, honí se venku a dává jí povely. Líbí se mu, že s ní není nuda, má pěknou 

srst, poslouchá ho a že je ráda, když ho vidí. Nic mu na ní nevadí, krom toho, že se občas 

pomočí, a nic by na ní neměnil. Je přesvědčený, že mu nerozumí, když jí něco říká, že 

rozumí jen povelům, několika naučeným slovům. Pozná, když chce jít třeba ven. Kdyby 

psa neměli, připadal by si trochu sám a chybělo by mu hraní s ní. Na pustá ostrov by si 

vzal s sebou matku, potom otce a pak Anginu. Radši než Anginu má svou rodinu, tedy 

matku, otce a sestru. Otituloval ji jako svého „psa“. Na základě všech údajů, které jsem se 

od Daniela dozvěděla, myslím, že Anginu bere jako součást své rodiny, je rád, že ji doma 

mají, protože ho baví, je s ní zábava a naplňuje jeho volný čas, ale citově není v tomto 

vztahu příliš silně interesován.

Kuba

Kuba je sympatický a docela upovídaný kluk. Bydlí s rodiči a mladší sestrou 

v domě se zahradou, ve stejném domě má byt i babička s dědou, strýc s tetou a další 

tetička, takže celá široká rodina bydlí pohromadě. Kubova rodina má sedmiletou 

labradorku Adélu, předtím měla psa babička s dědou, ale ten před několika lety zemřel. 

Sestře jsou čtyři roky, Kuba ji občas hlídá, často si s ní hraje a je rád, že ji mají, i když ho 

sestra občas zlobí. Byl by radši, kdyby s ním rodiče trávili víc času a víc si s ním hráli, 

myslí si, že si s ním hrají málo. Hlavně otec podle Kuby moc pracuje a je málo doma. 

Celkově na mě však vyprávění o rodině působí dojmem poměrně šťastného a 

bezproblémového rodinného života.
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Kubův obrázek se jmenuje „Rodina“ a v některých aspektech se na první pohled 

vymyká obrázkům ostatních dětí – namaloval sice všechny členy nejužší rodiny (nejdříve 

psa, pak sestru, sebe, matku a otce), všechny postavy jsou ale velmi malé oproti ploše 

papíru a umístěné do dolního levého rohu. Ze všeho nejdřív nakreslil Kuba dole linku, na 

kterou postavy umístil. Prý, aby to bylo rovně. Pes je nakreslený jednoduše, ale má vše, co 

má mít – čtyři nohy, uši, tlamu, oko (je nakreslený z profilu) a ocas. Zato postavám chybí 

veškeré detaily obličeje, žádná nemá ani oči, ani nos či ústa, ruce jsou kreslené zvláštním 

způsobem. Velikostně však postavy odpovídají realitě, sám Kuba to při práci komentoval: 

„Tak teď mámu, té jsem tam k rameni.“ Na otázku, zda kreslí rád, odpověděl: „No, 

rozhodně ne panáčky, ty mi moc nejdou. Ale jednou jsem viděl knížku, a tam byli takovýhle 

panáčci, tak mi to zůstalo.“ Zeptala jsem se také, proč jsou postavy tak malinké, když má 

na papíru spoustu místa: „Já to umím buď velký, nebo malý.“ O obrázku jsem se bavila i 

s Kubovou třídní učitelkou, protože mě opravdu zaujal a chtěla jsem přijít na to, proč kreslí 

Kuba takovéto zvláštní postavy, které odpovídají spíš dítěti mnohem mladšímu, než je on. 

Ta mi řekla, že má Kuba jakýsi neurologický nález, že byl před nedávnem na vyšetření a 

teprve se zjišťuje, o co přesně jde, nicméně prý podle lékařky možná vykazuje i určité 

znaky Aspergerova syndromu. Z tohoto důvodu, myslím, není možné projektivně hodnotit 

jeho kresbu, protože je ovlivněna i touto skutečností. 

O Adéle hovořil Kuba moc pěkně, zapojuje i do péče o ni – venčí ji (nepravidelně), 

krmí (když nikdo jiný není doma), hraje si s ní, nejradši se s ní venku hodí a hází jí klacky, 

také se občas „tulí“. Líbí se mu na ní, že je hodná, zmiňuje například, že když byla sestra 

malá a učila se chodit, používala Adélu jako oporu, nebo si na ni i napůl sedala a Adéla 

vždycky držela. Oceňuje, že je poslušná, líbí se mu její srst a barva a vůbec celá, nic by na 

ní neměnil. Nelíbí se mu, když přijde zvenku špinavá, jinak prý nezlobí. Nikdo si na ni 

nestěžuje, jen rodiče občas, také kvůli špíně a kvůli tomu, že občas utíká za psy do 

sousedství. Žádné intimní hovory s ní nemívá, ale dává jí povely a myslí si, že mu Adéla 

rozumí, stejně jako on rozumí jí, když něco chce. Nemyslí si, že mu Adéla rozumí někdy 

víc, než kdokoliv jiný, ale je si jistý, že ho má Adéla ráda. Nejradši má ale svou matku, 

otce a sestru. Na ostrov by si ale vzal nejradši Adélu, protože je akční a měl by si s kým 

hrát. Kdyby ji doma neměli, chybělo by mu drbání, hraní a tulení a Adélu nazval „něco 

jako že mi dělá společnost“, což vystihuje vztah mezi nimi. Adéla je Kubův partner ke

hraní, rád se o ni stará.
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Anna

Anna je velmi bezprostřední a veselá, na rozhovor se těšila a povídání o pejscích ji 

evidentně bavilo. Její rodina bydlí v rodinném domě, kde sdílí domácnost i s babičkou a 

dědečkem z matčiny strany. Má čtyři sourozence, z toho tři bydlí s nimi – šestnáctiletou 

Katku, která je z prvního matčina manželství, a dále má dva vlastní sourozence –

dvouletou Amálu a půlroční Terku. Nevlastní bratr Kuba, kterému je třináct, bydlí se svým 

otcem, ale Anna se s ním často vídá. Všechny děti kromě kojence bydlí v jednom pokoji, 

což Anně nevadí. Přiznává ale, že se občas nepohodnou. Nejstarší Kateřina, která ji ze 

sourozenců zlobí nejvíc, „…protože je puberťačka a vždycky mi bere moje věci do školy“. 

Katka bude mít brzy svůj vlastní pokoj po druhé babičce, která se před nedávnem 

přestěhovala k tetě, protože už ve věku devadesáti let nemohla chodit po schodech. 

S mladšími sourozenci to taky nemá lehké: „A ta dvouletá, ta zbožňuje krtka a já už ho 

nemůžu vystát. Taky se naučila na počítači a pořád tam leze.“ Své postavení mezi 

sourozenci shrnuje takto: „Pro mě je to takový blbý, že jsem mezi sourozencema moc 

uprostřed, že tamti jsou moc velký a tamty malý.“

Mají hned tři psy, z toho dva žijí s nimi v domě a jeden hlídá autoškolu, kterou 

rodiče mají jen o pár domů vedle. Domácí mazlíček je nejstarší devítiletá Bettyna, alabáj. 

Alabáj je obrovský středoasijský pastevecký pes, u nás nepříliš známý. Autoškolu hlídá 

další alabáj, sedmiletý Báj. A maďarský ohař Mat, kterému jsou tři roky, žije v domě a 

hlídá i zahradu. Navíc má Anna křečka a brzo dostane ptáčka. Dřív chovala i morčata a 

andulky. Rodina je tedy na zvířata velice orientovaná.

Annin obrázek se jmenuje „Rodina Nováková9“. Byl nakreslen velmi rychle. I když 

Anna kreslí ráda, zrovna neměla chuť a kreslení ji nebavilo, chtěla ho mít rychle za sebou, 

a když si uvědomila, kolik členů její rodina má, pospíchala ještě víc. Většina linií je 

čárkovaných, souvislé linky moc nenajdeme. Nakreslila nejdříve šest koleček – hlav, pak 

šest krků, šest trupů a takto pokračovala až do konce. Se ztvárněním jednotlivých postav si 

nedala moc práce, všechny mají stejným (a na její věk trochu dětinským) způsobem 

nakreslené detaily v obličeji – oči jako kolečka bez panenky, místo nosu jen svislou čárku, 

ústa taky jen jako čárku. Všichni se nicméně usmívají. Nakreslila nejdřív matku, pak 

nevlastního otce, nejstarší sestru, bratra, prostřední sestru a nakonec nejmladší sestru 

v kočárku. Zapomněla ale nakreslit sebe. Později to okomentovala tak, že když je to její 

                                                
9 Skutečné příjmení rodiny bylo v zájmu anonymity náhodně pozměněno.
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rodina, tak je jasné, že ona tam patří také. Postavy stojí těsně vedle sebe a takřka se 

dotýkají rukama, ale za ruce se nedrží. Velikostně jsou skoro všechny stejně velké, 

nejmenší je paradoxně Kuba, kterému je třináct a dvouletá Amála je větší než on. To 

okomentovala Anna následovně: „Amála má obrovitánskou hlavu a děsně krásný šatičky 

dneska, s mašlí, tak jí je nakreslím.“ Počet prstů je spíš naznačen a všem kromě Amály 

chybí chodidla. Myslím, že všechny tyto nedostatky jsou způsobené nadměrným spěchem 

při kresbě, který byl patrný. Kresba však odpovídá podle mě dítěti na nižším vývojovém 

stupni. Nakonec nakreslila všechny tři psy, nahoru do vzduchu nad členy rodiny, protože 

se nikam jinam nevešli. Na první pohled není moc poznat, že jde o psy, vypadají spíš 

trochu jako prasátka. Nemají uši, nohy jsou nakreslené velice schématicky, nemají žádné 

detaily.

Rodiče se dětem podle Anny věnují často, navíc tráví spoustu času s prarodiči. 

Chodí každé odpoledne za dědečkem do autoškoly, kde si hraje s Bájem. Děda je myslivec, 

takže ji s sebou často bere spolu s Matem do lesa. Rodiče se podle jejích slov skoro 

nehádají a jediné, co jí dělá starosti, jsou občas sourozenci. O psy se stará celá rodina, o 

Báje a Mata nejvíc děda a otec, o Bettynu zase babička. Anna pomáhá všem, hraje si se 

všemi psy a nejraději má Bettynu, protože je „největší mazlíček“, zatímco Mat je „ještě 

potrhlej puberťák“. S Matem a Betty chodí dokonce sama na procházky, prý se nebojí, 

protože ji ohlídají. Často si hraje s Matem a Betty na zahradě, staví jim překážkové dráhy, 

Matovi hází zajíce vycpaného lahví s vodou (je to lovecký pes). Ráda je také drbe a mazlí. 

Líbí se jí, že jsou přítulní, jejich srst, barva a hladké bříško. Zlobí ji občas Mat, když hrabe 

na zahradě hlínu, a když na ni moc skáčou. Se všemi pejsky si důvěrně povídá, nejvíce 

s Bettynou, které vypráví, co se jí přihodilo, říká jí i svá tajemství, vypráví pohádky. 

Matovi pak domlouvá, aby tolik nezlobil. Je přesvědčená, že jí psi rozumí a ona rozumí 

jim, dokonce na ně někdy nemluví lidskou řečí, ale psí: „Protože jí když jim něco říkám tím 

štěkotem,  tak oni na mě pak navazujou. Já jim něco dám tím štěkotem a oni mi pak taky.“

Má proto i pocit, že jí občas psi rozumí více než dospělí. Domov bez psů si neumí 

představit: „To by bylo hnusný, takový nijaký, hnusnej domov.“ Na otázku, koho má radši 

než pejsky, řekla: „Sourozence a rodiče a dědu a babičku, akorát ty pejsky jenom o trošku 

míň. Ale myslím, že pejsek patří do každé rodiny.“ Na ostrov by si vzala matku, pak otce, a 

pak pejsky: „A hlavně psi jsou jako nejlepší přítulný k člověku. Protože hlavně když někdo 

nemá někoho, tak s tím psem si může hrát a není m smutno.“ Myslím, že tato citace pěkně 
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shrnula Annin vztah k jejím pejskům. V jejím životě hrají velmi důležitou roli a jsou jí 

citově blízcí.

Lucka

Lucka žije v bytě s malým bráškou, otcem a matkou. Má ještě nevlastní sestru 

z otcova prvního manželství, která k nim občas jezdí. Bráškovi jsou dva roky a Lucka ho 

občas musí hlídat. V zásadě jí to nevadí, na druhou stranu přiznává, že bez brášky by to 

někdy bylo lehčí: „…možná lepší to bylo, když jsme neměli malýho, bylo víc místa 

v ložnici, teď mám hrozně velkej bordel v ložnici, protože mi tam pořád leze a v autě si 

nemůžem pouštět písničky.“ Mají kokršpaněla Boxe, kterému je patnáct let. V domě bydlí i 

jejich příbuzní, kteří měli psa Daníka. Ten zemřel před dvěma lety, ale Lucka si s ním 

často hrávala. I přes vysoký věk si s Boxem stále může hrát, protože je ještě v dobré 

kondici.

Obrázek pojmenovala Lucka „Příhody naší rodiny“ a zabral jí asi deset minut. 

Kreslí moc ráda, postavy začínala kreslit od hlavy i s detaily obličeje, pak nakreslila trup, 

ruce a nohy a dokreslila oblečení. Prvního nakreslila brášku a umístila ho vlevo dolů. 

Vpravo vedle něj umístila sebe, vedle sebe matku a vedle ní otce. Obrázek komentovala 

slovy: „Asi jdeme na nějakou procházku. Tak já tam nakreslím ještě kočárek pro bráchu. A 

odstrkovací motorku, tu má rád.“ Pak dokreslila pejska Boxe, úplně dolů, mezi sebe a 

matku. Když jsem se zeptala, zda je obrázek hotový, odpověděla: „Mě ještě něco napadlo. 

Akorát to moc neumím…To je kůň. Já bych si přála koně, jenže na to nemáme peníze.“ A 

dokreslila do jakési komikové bubliny, která vycházela z její hlavy, koně. Alespoň takto 

tedy prezentovala své velké přání, které ji asi trochu trápí. 

Nevynechala žádného člena rodiny. Postavy jsou velikostně přiměřené, jen matka 

se zdá být o něco větší (než otec třeba, který tak vypadá, že stojí vpravo trochu v pozadí), 

stejně jako malý bráška, který je stejně velký jako Lucka. Proporcionálně jsou postavy 

v pořádku. Zaujala mě velká podobnost Lucky s maminkou: „Ty boty jsem nám nakreslila 

takhle, protože se mi líbí, ale nemáme takový. Ale chtěla bych, abychom měly stejný, 

abychom měly i stejný oblečený.“ Lucka skutečně vypadá jako zmenšenina maminky. 

Může to naznačovat, že se Lucka s maminkou do velké míry identifikuje nebo by chtěla 

být stejná jako ona. Možná že malý bráška je nakreslen v popředí a větší, než ve 

skutečnosti je, protože se v rodině teď kolem něco všechno točí a maminka má s ním 
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hodně práce a o to méně času má na Lucku. V rozhovoru Lucka také poznamenala, že se jí 

rodiče podle ní málo věnují. Otec prý chodí domů pozdě, někdy až kolem jedenácté večer, 

protože po práci chodí ještě na tréninky. Lucce vadí, když se rodiče hádají, což dělají prý 

celkem často. Má také starosti se zlobivými spolužáky ve škole. Ve třídě mají jen sedm 

dívek a zbytek jsou chlapci. 

Pejsek Box je nakreslený z profilu a otočený směrem k Lucce. Celá rodina je 

zřejmě ráda, že ho má, protože Lucka si neuvědomuje, že by si na něj kdy někdo stěžoval. 

Sama pomáhá s krmením Boxe a také ho ráda mazlí. Občas si hrají na zahradě  - jejich 

oblíbené činnosti jsou házení míčku, přetahování se o hračky, válení se po zemi a drbání na 

břiše. Také se mu stará o pelíšek. Lucce se na Boxovi líbí, že je mazlivý, hravý, poslouchá, 

má pěknou a příjemnou srst a roztomilý obličej. Nelíbí se jí, že je trochu tlustý a když se 

rve. Pokud jde o vzájemnou komunikaci, dává mu povely a běžně komentuje situace. Má 

pocit, že jí trochu rozumí, a ona sama mu podle svých slov rozumí někdy. Nemá však 

pocit, že by jí Box rozuměl někdy víc než kdokoliv jiný. Na otázku, koho má radši než 

Boxe, odpověděla, že matku, otce a brášku. Kdyby žádného pejska neměli, přiznává, že by 

to byla trochu nuda, bylo by smutná a chybělo by jí mazlení a hraní s pejskem. Označila 

Boxe jako svého „pejska nebo miláčka“. Lepší než lidští kamarádi ale prý není: „To ne, 

protože si s ním nemůžu úplně popovídat, ale zas se s ním můžu pomazlit.“ Domnívám se, 

že pro Lucku je Box výborným kamarádem, se kterým si moc ráda hraje a tráví čas a velmi 

důležitý je pro ni i fyzický kontakt se psem – mazlení.

Dan

Dan je hubený, upovídaný kluk s jiskrami v očích. Žije se svou mámou a jejím 

novým partnerem v bytě. S jeho otcem se matka rozvedla, když byly Danovi tři nebo čtyři 

roky, asi dva roky na to si našla nového partnera a ten s nimi teď už asi půl roku bydlí. Dan 

mu říká „Pájo“, ale bere ho jako svého otce. S vlastním otcem se pravidelně vídá, otec by 

ho chtěl vídat i častěji, ale Dan je spokojený s mámou a Pájou: „Pája je teď jakoby můj 

táta…je lepší. On se o mě víc stará. Ten první taťka se o mě tolik nestaral. A teď se hádá 

s mámou, že se mnou chce být víc, ale já nechci, já chci být s mámou a Pájou.“ Mají 

jihoafrického dinga Broka, kterému jsou asi čtyři roky a vybíral ho s Danem Pája. 

Důvodem pořízení psa bylo Danovo přání, protože nemá sourozence: „Sourozence bych 

chtěl, možná kdyby to byl kluk, tak bych si s ním mohl hrát, mě už to trochu nebaví, 

samotného.“



- 87 -

Obrázek nazval Dan „Naše rodina“. Písmeno „š“ přitom zrcadlově obrátil. Od paní 

učitelky jsem zjistila, že má diagnostikovanou SPU, dysgrafii. Podle svých slov nekreslí 

zrovna rád, ale úplně mu to také nevadí. Postavy kreslil odspodu – nejdříve nohy, pak tělo, 

hlavu a obličej. Jako prvního nakreslil „taťku Páju“. Je hodně vysoký. Umístil ho 

doprostřed papíru. Po levé strany nakreslil maminku, která Páju drží za ruku. Vpravo od 

táty Páji nakreslil sebe a vedle sebe Broka. Ten kouká na druhou stranu: „Brok bude 

koukat jinam. Protože on pořád někam kouká. Takhle má vytažený drápy. Má dlouhý nohy 

a hodně vysoký.“ Nakreslil tedy všechny členy své nové rodiny, svého biologického otce 

na obrázek neumístil. To jen potvrzuje jeho vyprávění z rozhovoru, že Páju bere jako 

svého otce. Byl ještě docela malý, když od nich otec odešel, takže si asi na nového tátu 

poměrně snadno zvyknul. Všechny postavy se usmívají. Matka má šaty, otec a Dan úplně 

jednoduché oblečení. Kresba rozhodně nehýří nějakými detaily. Jediný detail je na triku 

otčíma: „To je takovej svetr Pájův oblíbenej, co nosí, a on tam má takovou jako ozdobu.“

Postavy jsou velmi hubené a vytáhlé, mají trochu menší hlavy. S počtem prstů si Dan také 

nedělal příliš starosti. Velikostně odpovídají realitě. Jsou trochu primitivně nakreslené, 

v obličejích chybí nos, oči jsou jen tečky. Mnoho jeho vrstevníků kreslí podrobnější a 

realističtější obrázky. Přičetla bych to asi na vrub SPU a neoblíbenosti kreslení. Rodina na 

mě z vyprávění i obrázku působí spokojeně, otec drží matku za ruku a Dan stojí těsně 

vedle nevlastního otce a rukou se ho téměř dotýká. Dan si myslí, že si by si s ním rodiče 

mohli hrát častěji, i když připouští, že si s ním hrají docela často. Nejspíš je to způsobeno 

absencí sourozence. Když se občas rodiče hádají, vadí mu to a zaleze si radši do pokoje. 

Nemyslí si, že by měl nějaké velké starosti. Páníčkem Broka je podle něj Pája, protože se o 

něj nejvíc stará a nejvíc ho Brok poslouchá. Sám ale zastává velkou část péče o něj – chodí 

s ním každý den ven, i sám, dává mu krmení, vodu a učí ho povely. Venku mu nejradši 

hází různé balóny a talíře, hrají na honěnou, válí se po zemi. Každý den se s Brokem mazlí 

a drbe ho. Má Broka rád, protože je akční, nekouše, poslouchá, má pěkné dlouhé uši, barvu 

a také ho baví oblékat m svoje malé kalhoty, do kterých udělá díru na ocas. Když s ním jde 

ven, cítí se v bezpečí: „Kdyby mi chtěl někdo ublížit, tak on by mě chránil a zahafal by na 

něj. To se mi stalo, když jsem šel s Brokem na hřiště, tak mě nějakej kluk začal najednou 

strkat a Brok takhle zahafal a ten kluk utekl.“ Často si s Brokem povídá, nebo povídá něco 

jemu. Především, když je doma sám. Brok na něj prý štěká, ale Dan tomu nerozumí. Nemá 

však pocit že by mu Brok rozuměl víc než kdokoliv jiný. A radši než Broka má matku, 

otce, babičku a dědu. Bez Broka by se cítil sám a neměl by si s kým hrát. Na pustý ostrov 

by si s sebou vzal nejradši tátu Páju, protože je šikovný, pak nastejno maminku a Broka. 
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Broka by označil jako svého „dobrého kamaráda“. Pro Dana znamená přítomnost psa 

doma především společnost, která mu chybí ve formě sourozence. Sám to tak podává. Má 

díky němu pocit bezpečí, rád se s ním mazlí a hraje si s ním doma i venku.

Kubík

Kubík bydlí v bytě v paneláku se svou matkou, nevlastním otcem, třemi sourozenci 

a labradorkou Larou. Nejstaršímu bratrovi je devatenáct a je z matčina prvního vztahu. 

Prostřednímu bratrovi je deset let a je to jeho jediný vlastní sourozenec – matka je oba 

měla s dalším partnerem. Ještě mají dvouletou sestřičku Viktorku, kterou má matka se 

svým současným přítelem. Kubík ho oslovuje „táto“ a tvrdí, že je docela fajn. Se svým 

biologickým otcem Petrem se občas vídá a má ho rád: „Mám spíš tři táty, máme jednoho 

tátu, máma měla s ním Pavla, pak měla s jiným tátou mě a Péťu, a pak měla tady s tím 

tátou Viktorku. Ale ještě se nezasnoubili, protože máma nechce. Tenhle táta je docela 

zábavnej, říkám mu ‚táta‘.“ Laru chtěli podle Kubíka všichni, jen máma ne, protože 

předtím měli nějaká zvířata (leguána, morče, rybičky) a byly s nimi problémy a velké 

finanční výdaje. 

Kubíkův obrázek se jmenuje „Šťastná rodina“ a kresba mu trvala asi osm minut. 

Podle svých slov kreslí docela rád, ale moc mu to nejde. Začíná kreslit od hlavy i s detaily 

obličeje, potom nakreslí tělo a končetiny. Jako prvního kreslí tátu (současného partnera 

matky), prý protože je nejvyšší. Umístil ho dolů vpravo. Vedle něj vlevo kreslí matku, 

postupně pak nejstaršího bratra, mladšího bratra, sebe,  Viktorku a psa. Do obrázku tedy 

zahrnul všechny členy jeho současné rodiny. Vlastního otce nenakreslil, což podporuje 

jeho výroky, že bere současného tátu jako opravdového tátu. Všechny postavy mají ruce 

zvednuté nahoru. Zeptala jsem se, co dělají: „Loučíme se. Třeba s nějakým strejdou a tak 

třeba. Jako máváme. Protože odjížděj třeba.“ Toto vysvětlení působí trochu narychlo 

vymyšlené. Možná je zvyklý takto postavy kreslit a vysvětlením se chtěl jen zavděčit. 

Velikostně postavy odpovídají zcela realitě. Proporcionálně v podstatě také, ale jejich 

zpracování je poněkud zarážející. Hlavu vždy představuje kolečko, u otce nasedá dokonce 

přímo na trup, který má tvar obdélníku. K obdélníku jsou v odpovídajících místech 

připojeny končetiny. Postavy nemají v podstatě ani žádné oblečení, jsou velice 

schématické. Oči jsou u všech černá kolečka, nos představuje svislá čára a ústa také čára. 

Všichni se usmívají. Otec, matka a mladší bratr mají naznačené prsty na rukou, byť 

neuměle a ledabyle. Ostatní postavy mají jen „větvičky“, které známe z kreseb mladších 
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dětí. Sestra pak vůbec nemá trup, místo něj má jen čáru. Uši jsou jakási kola s tečkou 

uprostřed. Lara je namalována jako hlavonožec jako v případě Báry. Místo „Šťastná 

rodina“ napsal Kubík „Šťasná rodina“. Paní učitelka opět potvrdila u tohoto chlapce SPU a 

sníženou senzomotorickou obratnost. To je také zřejmě vysvětlením obrázku na 

neadekvátní vývojové úrovni vzhledem ke Kubíkově věku. Nelze tedy obrázek hodnotit 

projektivně. Po obsahové stránce mi připadá, že je vše  pořádku. V rozhovoru jsem však 

zaznamenala tuto skutečnost: jediné co ho podle rozhovoru trápí, je, že by se rodiče mohli 

rozejít: „Protože táta mi říkal, že se možná rozejdou. Abychom byli připravený. Tak nevím, 

jestli se rozejdou, nebo ne. Ale doteď se nerozešli, tak myslím, že se nerozejdou.“ Je 

otázka, kdy mu otec něco takového řekl, a jestli to myslel opravdu tak, jak si to Kubík 

interpretoval.Ale říkal, že to bere vážně a že má opravdu strach.

Za Lařina pána považuje Kubík sebe a otce, protože se o něj nejvíce starají. Na 

venčení Lary mají doma rozpis, podle kterého chodí ten který člen rodiny. Kubík zastává 

mnohé činnosti v péči o Laru – venčí ji, dává jí vodu a krmení, upravuje pelíšek pod 

stolem. Venku s ní běhá, hází klacek, přetahuje se o něj, učí ji povely. Mezi jeho 

nejoblíbenější hry patří tancování s Larou, kdy si její packy dá na ramena, praní se, hází jí 

piškoty a ona je chytá, drbe ji, hladí a mazlí se s ní. Na Laře oceňuje, že poslouchá, je 

hodná, nekouše, hlídá rodinu, má pěknou barvu a srst. Vadí mu jen, když je špinavá, 

protože s ní spí v posteli, a když zlobí rodiče. Často jí něco vypráví, ona sedí a poslouchá 

ho. Když dostane  Lara vyhubováno od rodičů, sedne si k ní a utěšuje ji. Sám nerozumí, co 

mu Lara přesně povídá, ale chápe význam. Je přesvědčený, že mu Lara rozumí někdy víc, 

než nějaký člověk. Podle svých slov ji má stejně rád jako matku a otce a celou svou rodinu. 

Neumí si představit, že by  ji neměli: „Bylo by to tak jako divný, radši bych ji chtěl mít, a o 

někoho se starat.“. Nazval ji svým „domácím mazlíčkem a kamarádkou“, přičemž si ale 

nemyslí, že je Lara lepší kamarádka než lidští kamarádi. Každopádně je to podle něj jiné. 

Na ostrov by si vzal nejradši Laru: „Protože je to takovej hodnej pes. Kdybych si chtěl jít 

zaplavat třeba, tak by mi to rodiče nedovolili. Taky bych s ní měl zábavu. A pak bych vzal 

mámu, která umí vařit. A tohohle tátu a bráchy a ségru.“ Z rozhovoru i analýzy kresby 

podle mého názoru vyplývá, že Kubík má laru moc rád, protože si s ní hodně vyhraje a má 

dobrý pocit, že se o ni může starat. I když má spoustu sourozenců, s Larou si hraje nejvíc. 

Vede s ní důvěrné rozhovory a je pro něj důležitou figurou, ke které se obrátí, když je 

zrovna smutný.
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Petr

Petr žije s rodiči, starším bratrem a dvěma psy v obci hned za Prahou. Mají rodinný 

dům se zahradou. Bratovi je dvanáct let a dobře spolu vycházejí, často si spolu hrají a často 

právě se psy. Chodí je společně venčit i na docela dlouhé procházky. Bele je rok a půl a je 

to labrador, Nexe jsou tři a je to bernský salašnický pes, tedy obě jsou velká plemena. Psy 

si rodina pořídila, protože je mají rádi. Když vybírali Nexu, byl Petr ještě malý, ale Belu 

vybral mezi štěňaty on sám. Předtím měli také psa, který zemřel, když byly Petrovi tři 

roky, ale moc si na něj nevzpomíná. 

Svůj obrázek nazval Petr „Rodina“ a jeho vznik trval deset minut. Kreslení ho 

docela baví, nejprve kreslí hlavu i s detaily obličeje, potom tělo a končetiny. Hodně se 

soustředí, hlavu má těsně nad papírem. Jako prvního nakreslil otce v levém dolním rohu. 

Předtím ještě nakreslil linku jako zem. Vpravo od otce nakreslil maminku, pak sebe, bratra 

a nakonec oba psy. Sebe a bratra nakreslil s nohama ve vzduchu, nejspíš proto, že začal 

s hlavou příliš vysoko a chtěl zachovat reálnou velikost oproti rodičům. Psi jsou nakreslení 

z profilu a otočení k rodině. Velikostně odpovídají postavy realitě, jsou však nakresleny 

trochu schématicky a   nediferencovaně. Mají dlouhé, tlusté krky, všechny stejné oblečení, 

poněkud krátké paže, ale pečlivě napočítaných pět prstů na každé ruce. Všichni mají i 

stejné obličeje – oči jako tečky, nos jako svislá čára a všichni se usmívají. Jen matka má 

trochu delší vlasy než ostatní. Psi jsou oba otočeni směrem k rodině, jako by ji hlídali. Mají 

čtyři nohy, dvě uši, tlamu, oči. V levém horním rohu na rodinu svítí slunce. Petr k obrázku 

říká: „Na tom obrázku jsme všichni šťastní.“

Podle rozhovoru a obrázku nemám důvod si myslet, že by bylo v Petrově rodině 

něco v nepořádku. Podle svých slov si s nimi rodiče hrají velmi často, nehádají se 

prakticky skoro vůbec a starosti má Petr jen kvůli péči o psy a kvůli tomu, že když 

dostanou pětku ve škole, mají zakázaný počítač. Psy mají rádi úplně všichni, rodiče si 

stěžují jen na ničení věcí a Belino utíkání. Sám Petr chodí s bratrem oba psy pravidelně 

venčit, nejen na zahradu, připravuje jim krmení, učí je povely, rád se s nimi honí, válí po 

zemi, baví ho, když mu olizují z lásky obličej a rád se snimi mazlí. Má obě stejně rád, ale 

Nexa prý lépe poslouchá a spí s ním v posteli: „Vždycky se probudím a ona mi leží 

v posteli. Je to dobrý, protože mě zahřívá a já ji můžu drbat a mazlit se s ní.“ Na psech se 

mu líbí, že poslouchají, jsou hodní, nekoušou, jsou veselé a hravé, mají pěknou srst a barvu 

a jsou to „zlobivky“. Nemá rád, když mu ničí jeho hračky nebo když sežerou ze stolu 
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bábovku. Taky si s nimi povídá: „Třeba jim říkám ‚Ahoj Belčo, jak se máš?‘. Nebo třeba 

když utečou, tak jim vynadám a vysvětluju, že to nesmějí.“ Nerozumí, co mu říkají, pokud 

mu něco říkají, ale pozná, kdy chtějí ven, nebo nažrat. Nedokáže ale odpovědět na otázku, 

jestli mu rozumí psi více než kdokoliv jiný: „To nevím. Když takhle u ní sedím a něco jí 

říkám, tak jako ona poslouchá. Možná mi trochu rozumí, nevím.“ Má psy stejně rád jako 

ostatní členy rodiny. Na pustý ostrov by si s sebou vzal otce, protože si s ním a bratrem 

hodně hraje, potom bratra, matku, a pak oba psy. Na základě zjištěných informací usuzuji 

na pevné přátelství mezi Petrem a psy, s velkou potřebou fyzického kontaktu.

Denis

Denis bydlí s maminkou, jejím novým partnerem, nevlastním bratrem a pejskem 

Maxem v bytě. V jiném bytě v tomtéž činžáku bydlí i děda s babičkou. Děda má rakovinu 

a umírá. Bratrovi je jeden rok a Denis ho občas musí hlídat, když třeba maminka vaří. 

Maminka je doma, stará se o bratra a shání si práci. Max je kříženec, kterého našli Denis 

s dědou zhruba před rokem u popelnic a vzali ho domů: „Tak jsem ho nesl v bundě a hřál 

ho. Pak jsme mu kupovali jídlo. Teda děda ho platil a já jsem ho chodil kupovat. Teď je 

děda často v nemocnici, takže ho musím venčit já.“ Vlastně bydlí Max v bytě u babičky a u 

dědy, ale Denis tam bývá každý den a stará se o Maxe, protože dědeček kvůli své těžké 

nemoci moc nemůže. Předtím měli jiného psa i kočku, andulku a rybičky, ale už je nemají. 

Se svým vlastním otcem se Denis vůbec nestýká, byl hodně malý, když od nich 

odešel. Současný matčin partner s nimi bydlí asi dva roky. Denis o něm skoro vůbec 

nemluvil. Když, tak spíš v souvislosti s matkou: „Někdy se hádají, někdy hodně. Třeba že 

pod polštářem nachází táta kapesníky. A mamka řekla, že je na to zvyklá. No a někdy, když 

táta odjede, tak je šťastná někdy. Ona si telefonuje s kamarádkami a jim to říká. Tetě 

Lucce telefonuje. Ale není to tak hrozný s tím hádáním.“ Starosti má Denis ohledně 

nemocného dědy a trápí ho i to, že by se rodiče mohli rozejít, když se hádají. Rád jezdí 

k babičce a dědovi u německých hranic, protože děda je myslivec a má loveckého psa. 

Denisův obrázek nese název „Moje rodina“. Do kreslení se mu vůbec nechtěl, měl 

to během pár minut hotové. Jak říká, někdy kreslí rád a někdy ne. Používá přerušované 

linky a postavy kreslí od hlavy k nohám. Vlevo dole nakreslil maminku: „Maminku první, 

„…protože maminka mě porodila a stará se o mě.“ Vedle ní tátu, pak sebe a nakonec 

Maxe. Obsáhl tedy všechny členy své úzké rodiny. Velikostně jsou postavy přiměřené, 
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snad jen Denis je trochu menší, oproti matce a otci. Mají mezi sebou stejně velké 

rozestupy, nestojí úplně těsně vedle sebe. Max je nakreslený z profilu, vedle Denise, 

otočený na druhou stranu od něj. Zpracování postav je uspokojivé, i když místo rukou a 

prstů mají „větvičky“. Usmívají se. Všichni mají tmavě vybarvené oblečení.

S Maxem Denis chodí pravidelně ven. Připravuje mu krmení, dává vodu, učí ho 

povely a venku se s ním rád honí, běhá, skáče a učí ho chytat ze vzduchu piškot. Také ho 

rád drbe. Líbí se mu, že je srandovní, jeho jemná kůže na břiše, mazlení a to, že Max hlídá. 

Nelíbí se mi, že ho jednou kousnul. Často si s Maxem povídá, protože nemá s kým, bratr je 

ještě moc malý. Má pocit, že mu Max rozumí a on rozumí jemu. Také ho utěšuje, když se 

na něj děda zlobí. Oceňuje, že ho Max umí potěšit, když je smutný. Raději než Maxe má 

svou rodinu,. Připouští, že bez něj by byla nuda a chtěl by určitě nějakého pejska. Označil 

ho jako svého „kamaráda“ a myslí si, že je to stejně dobrý kamarád jako lidský. Teď má ve 

škole dost kamarádů, ale má nepříjemnou zkušenost z jiné školy, kvůli které přešel na tuto 

školu: „Oni mě tam bili. Třeba mě kopli po operaci do břicha. Ale tady na škole je to lepší, 

tady mám kamarády.“ Nemá a neměl to zatím v životě lehké. Max je pro něj velmi dobrým 

přítelem, za kterým si chodí pro útěchu, když je mu zrovna smutno. Také mu dělá dobře, 

že se o něj může starat. Chápe i potřebu péče o domácí zvíře: „Každá rodina by měla mít 

zvíře. A musí se o něj starat, protože to není věc, nemá se zanedbávat. Není to 

nejdůležitější, ale je to důležitý.“

11. VÝSLEDKY

V této kapitole se pokusím shrnout nejdůležitější zjištění získaná z kapitoly o 

prezentaci a interpretaci dat (kapitoly 9. a 10.). Zatímco Prezentace obsahuje rozbor a 

popis významných jevů nelezených v rozhovorech technikou kódování, Interpretace dává 

tyto jevy do souvislosti s poznatky získanými analýzou kreseb dětí (zde jsem použila 

formu minikazuistik). Nyní je na místě propojit informace získané oběma výše zmíněnými 

postupy a prezentovat typy vztahů, které si děti z mého vzorku ke svým psům vytvořily.

11.1 Typy vztahu dítě – pes

Na základě předchozích analýz jsem identifikovala tři základní typy vztahu dětí 

k jejich psům. Pes v nich zastává jednu z následujících rolí: pes-společník, pes-dobrý

kamarád a pes-důvěrník a nejlepší přítel. Žádný z typů vztahů není negativní ve smyslu, že 

by dítě mělo k psovi v rodině negativní vztah, neboť takový respondent ve vzorku nebyl. 
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První typ vztahu se dá označit za citově spíše neutrální až lehce emocionálně angažovaný, 

v dalších dvou typech vztahu jsou děti emocionálně poměrně značně angažované. Ráda 

bych upozornila na to, že hranice těchto kategorií nejsou přesně oddělené a že se mohou 

mírně prolínat.

Pes jako společník

Pojem pes-společník jsem uchopila jako psa, se kterým dítě tráví doma nebo venku 

svůj volný čas a hraje si. Asi nenajdeme dítě, které by doma mělo psa a nikdy si s ním 

nehrálo, a pokud ano, byla byl to výjimka. Vzhledem k tomu, že spolu sdílí jednu 

domácnost, vyplývají z toho i další společné aktivity. O psa je nutno se starat a ve většině 

rodin se tato péče dělí v různém poměru mezi její členy. Všechny děti ze vzorku se o psy 

starají alespoň v minimální míře.

V mém šetření do této kategorie spadají tři děti ze vzorku – Daniel, Anička a Kuba. 

Všichni tři pocházejí z úplné rodiny a mají jednoho sourozence. O psa se sice starají, ale 

většinou v menší míře oproti ostatním. Daniel třeba říká: „Já ji chodím občas venčit, to je 

tak všechno. Ani tu vodu jí nevyměním, to bych rozlil.“ 

Zásadní rozdíl proti dalším dvěma níže popsaným typům vztahů je ten, že ve vztahu 

dítě a pes-společník není dítě v tak velké míře angažováno emocionálně. Nemyslí si, že by 

jim pes (aspoň někdy) rozuměl více než kdokoliv jiný, jako třeba Kuba: „No, to nevím, 

spíš ale nerozumí. Není tak chytrá jako člověk, aby mi mohla rozumět asi.“ Ani by to 

nebyla ta bytost, kterou by s sebou měli nejraději na pustém ostrově. 

Dítě se psem komunikuje na úrovni běžné každodenní péče o psa a společných 

herních aktivit (viz oddíl 9.1.3). Nesvěřuje se mu však se svými problémy, nehledá v něm 

‚vrbu, do které by se vyzpovídal‘. Většinou ani nemá pocit, že by mu pes něco sděloval, 

kromě svých tělesných potřeb. Ani si nemyslí, že mu pes rozumí, co mu vypráví, jako 

třeba Daniel: „Ona mi nerozumí. Ona rozumí jen těm povelům, jen pár slovům.“ Pozitivně 

však hodnotí fyzický kontakt se psem, který je jim většinou příjemný a který občas 

vyhledávají.

Vnímají psa zkrátka jako domácí zvíře, se kterým sdílí domácnost a které je 

dobrým společníkem pro volný čas. Jak říká Kuba, když má najít označení pro svého psa: 

„…něco jako hlavně že mi dělá tu společnost.“ Jeho ztrátu by prožívali jako větší či menší 
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pocit smutku, ale dokážou si takovou situaci představit a řešili by ji častějším chozením 

ven a pořízením nového psa.

Pes jako dobrý kamarád

Tento typ vztahu se svým psem má podle mých výsledků Zuzka, Lucka, Jakub, 

Dan, Kubík a Petr, tedy šest dětí ze vzorku. Pes v roli dobrého kamaráda má pro dítě větší 

emocionální význam než je tomu u psa-společníka. Tento význam spočívá v tom, že pes 

pro dítě znamená někoho, za kým může přijít, když si zrovna chce hrát, nebo je smutný, 

jak říká Lucka: „No, kdyby tady nebyl, tak by mi asi dost chyběl, hlavně že si s ním vždycky 

můžu hrát, když zrovna chci, nebo se pomazlit.“  Některé děti mu vypráví svoje 

každodenní zážitky, případně různé příběhy, pohádky, třeba Dan: „Jak jsem se měl mu 

povídám, třeba jenom někdy, když jsem sám. O on říká ‚haf haf‘.“

Pro děti je důležitý v tomto vztahu i přímý tělesný kontakt se psem. Často se s ním 

mazlí, objímají ho, hladí ho po srsti a přitom mají příjemné pocity. Většinou si myslí, že 

jim pes aspoň někdy rozumí více než kdokoliv jiný a že také oni rozumí jemu. Tyto děti 

psa označily slovem, které má silný emocionální náboj (mazlíček) nebo ho označili přímo 

jako kamaráda (kamarád, dobrý kamarád). Když jsem se jich zeptala, jestli si myslí, že je 

jejich pejsek lepší kamarád, než nějaký lidský (dětský) kamarád, odpověděli, že ne. 

Například Petr odpovídá na otázku, jestli jsou jeho psi větší kamarádi než ti ve škole: „To 

asi ne. Ale nejdřív je nakrmím, a až pak si jdu za kamarády.“ Své rodině a nejlepšímu 

kamarádovi by dali před psem přednost a to je hlavní rozdíl mezi vztahem pes-dobrý 

kamarád a pes-důvěrník a nejlepší přítel.

Pes jako důvěrník a nejlepší přítel

Tento typ vztahu pes-dítě znamená největší citovou angažovanost pro dítě. Z mého 

vzorku jsem na tento vztah se psem usoudila v případě Marušky, Jůlinky, Báry, Anny a 

Denise, tedy v případě pěti dětí z celkového počtu čtrnácti. Staví svůj vztah se psem nad 

jiné vztahy s kamarády, které mají třeba ve škole nebo někde jinde. 

Všechny tyto děti si myslí, že jim pejsek často rozumí víc než někteří lidé. Maruška 

říká: „Jo. Hlavně Terrynka, protože když jsem třeba smutná, nebo mám horečku, tak to 

pozná.“ Vzaly by si ho s sebou na pustý ostrov radši než rodiče. Jedinou výjimkou v tomto 

případě je Anna, která uvedla, že by si ještě předtím vybrala matku a otce, nicméně přesto 
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jsem ji do této kategorie zařadila, protože ostatní její výpovědi silné emocionální vazbě 

mezi ní a jejím pejskem nasvědčují. 

Tyto děti si se svým psem povídají intimně, svěřují mu svoje tajemství. Děti si 

přitom vysoko cení jeho mlčenlivost a často uvádějí, že se mu svěřují právě proto, že vědí, 

že jejich tajemství (narozdíl od některých kamarádů) nevyzradí. Jůlinka si myslí: „Mým 

pejskům můžu říct všechno, protože to nikomu nepoví. Jedna holka od nás ze třídy se 

snažila udělat tajemství, ale stejně to pak řekla jedný holce.“ 

Na otázku, jestli mají někoho radši než svého psa, všichni kromě Báry odpověděli, 

že ano (vždy to byla matka a někdy ještě otec, případně sourozenci). Jediná Bára 

v rozhovoru uvedla, že psa má „úplně nejraději ze všech“.

Samozřejmostí je v takto úzkém citovém vztahu velká potřeba fyzického kontaktu 

se psem. Tyto děti se s pejsky mazlí často a rády, některé s nimi i spí v posteli, nebo by si 

to alespoň velice přály, pokud tomu nějaké okolnosti brání.

V následující tabulce prezentuji přehled několika nejdůležitějších faktorů, které 

podle mého názoru souvisí s intenzitou a podobou vztahu dítěte a psa (viz výše popsané 

typy vztahů), několik poznámek k ní následuje níže:

1
Rozumí pes 
dítěti víc než 

kdokoliv jiný?

2
Má dítě 
někoho 

radši než 
psa?

3
Vzalo by dítě 

na pustý 
ostrov psa?

4
Přítomnost 

intimní 
úroveň 

komunikace 
se psem

5
Označení psa

6
Má dítě 

závažnější 
starosti 

v rodině?

Maruška ano ano ano ano miláček
beruška

ne

Anna ano ano ne ano mazlíček ne

Jůlinka ano ano ano ano moje opora, 
kamarádka

ne

Bára ano ne ano ano miminko ano

Denis ano ano ano ano nejlepší 
kamarád

ano

Dan ano ano ne ano dobrý kamarád ne

Lucka ne ano ano ne pejsek
miláček

ne

Jakub ne ano ne ne kamarád ne

Kubík ano ne ano ne mazlíček ano

Petr neví ne ano ne nejlepší psi ne

Zuzka ne ano ne ne štěňátko ne
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Daniel ne ano ne ne pes ne

Kuba ne ano ano ne něco jako že 
mi dělá 

společnost

ne

Anička ne ano ne ne kamarád ne

Tabulka 3 – Nejdůležitější faktory týkající se intenzity vztahu dítěte a psa

Pozn.: Prvních pět řádků patří dětem, které mají psa v roli důvěrníka a nejlepšího přítele, dalších šest patří 

ke kategorii pes-dobrý kamarád a poslední tři ke kategorii pes-společník. Jsou odděleny dvojitou čárou.

Do tabulky jsem z důvodu úspory místa nezařadila faktor zohledňující, zda 

považuje dítě psa za člena své rodiny (protože všechny děti jej za člena rodiny považují) a 

zda si umí představit, že by pejska neměli (protože všechny děti shodně odpověděly, ať už 

si to představit umí, nebo ne, že by jim bez pejska bylo smutno a neměli by s kým hrát, 

případně že by chtěly nového).

Zároveň nám tabulka poskytuje přehled o vzájemných vztazích mezi některými 

zásadními otázkami v rozhovoru. 

11.2 Zjištěná atmosféra a struktura rodiny v souvislosti se vztahem dítě – pes

Na základě rozhovorů a rozborů kreseb rodiny jsem si chtěla udělat obrázek o 

fungování rodiny, o tom zda dítě nepociťuje nějaké starosti ohledně své rodiny. U tří dětí 

jsem zaznamenala minimálně signály něčeho takového (viz Tabulka 3 – Má dítě závažnější 

starosti v rodině?). 

U Báry jsou tyto starosti zdaleka nejzávažnější – momentálně se vypořádává 

s rozchodem svých rodičů a se svou zlobou namířenou na otce, který její matku, psa a 

občas i ji bil.

Denis se vypořádává se smrtelnou nemocí svého dědy, ke kterému má úzký vztah, 

musel v minulosti čelit šikaně svých spolužáků, která vedla k vystřídání školy, a rovněž ho 

trápí, že by se jeho matka se současným partnerem, kterého vnímá jako otce, mohla rozejít, 

protože se často hádají. S biologickým otcem v kontaktu vůbec není. 

Kubíkova matka žije v pořadí se třetím partnerem a Kubík má strach, aby opět 

nepřišel o otce, na kterého už si zvykl, protože jeho otčím mu naznačil možnost rozchodu 

s jeho matkou.
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Vztah dvou z těchto tří dětí jsem označila jako emocionálně velmi silný (pes-

důvěrník a nejlepší přítel). Kubíkův vztah se psem je zařazen do kategorie pes-dobrý

kamarád. Tato skutečnost může naznačovat, že děti, které mají v rodině nějaké problémy, 

mají tendenci ke svému psu tíhnout více, než děti, které tyto problémy nemají. Vzhledem 

k malému vzorku dětí však nelze nic vyvozovat. Za úvahu stojí i zjištění, že 

„nejchladnější“ vztah ke svému psovi (tři nejspodnější řádky tabulky) měly tři děti, které 

pocházejí z úplných rodin a mají všechny sourozence, přičemž jsem nenarazila na žádnou 

známku nějakých problémů v rodině.

Také v případě dvou jedináčků, kteří ve vzorku jsou (v Tabulce 3 jsou tučně 

označeni), je mezi nimi a psem velmi silný emocionální vztah (Maruška a Dan), nicméně 

platí to samé, velikost vzorku je příliš malá. K dokreslení uvádím úryvky z rozhovoru:

T: „Dokážeš si představit, že bys doma Bártíka ani Terrynku neměla?“

R: „Nevím, ale rozhodně bych brečela, ale rodiče slíbili, že až Bártík umře, že si 

pořídíme pejska. Ale asi bych byla hodně smutná, když nemám sestřičku ani 

bratříčka.“

T: „A bereš pejsky spíš jako kamarády, nebo jako sourozence?“

R: „Asi jako sourozence, ale někdy je to ještě lepší než sourozenec.“

(Maruška)

Dan říká: „Já jsem chtěl prostě nějaký zvířátko. Chtěl jsem živý zvířátko, protože 

jsem si neměl s kým hrát, když nemám bráchu…“
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12.  DISKUZE

Pokud bych chtěla stručně shrnout výsledky svého šetření, týkajícího se vztahu 

dítěte mladšího školního věku a psa, považuji za nejdůležitější zjištění, že většina dětí 

v mém vzorku si k němu vytvořila poměrně silný vztah s významnou afektivní složkou. 

V tom se výsledky shodují s celou řadou autorů citovaných v teoretické části práce 

(Galajdová, 1999; Hess, Fialová, 1995; Matějček, 1999; Staffová, 2008; Straková, Hučín, 

2000; Velemínský, 2007 a další). Významné je i zjištění, že žádné dítě nemělo ke svému 

psovi negativní vztah.

Na základě analýzy rozhovorů a rozboru kreseb dětí jsem vymezila tři typy rolí, 

které může pes ve vztahu k dětem z mého vzorku zastávat: pes-důvěrník a nejlepší přítel, 

pes-dobrý kamarád a pes-společník. První dva typy se vyznačují větší či menší citovou 

angažovaností ve vztahu z hlediska dítěte. Ve vzorku si vytvořilo takový vztah jedenáct 

dětí z celkového počtu čtrnácti. K podobným výsledkům došel i Rehm (in Galajdová, 

1999) ve svém výzkumu. Podle výsledků ankety zjistil, že je pes pro dítě školního věku 

především opravdovým přítelem, který má porozumění.

Role pes-důvěrník a nejlepší přítel představuje pro dítě největší citovou 

angažovanost. Z mého vzorku sem patřilo pět dětí (z celkového počtu čtrnácti). Staví svůj 

vztah se psem nad jakékoliv vztahy s kamarády nebo i jinými lidmi. Mají pocit 

porozumění ze strany psa a povídají si se svým psem často velmi intimně, svěřují mu svá 

tajemství a problémy. Přítomná je i velká potřeba fyzického kontaktu se psem, který děti 

často vyhledávají.

Pes-dobrý kamarád je pro dítě také významným emocionálním partnerem. Tento 

typ vztahu má ke svému psovi šest dětí. Pes znamená pro tyto děti někoho, za kým může 

přijít, když si zrovna chce hrát, nebo je smutný. Některé děti mu vypráví svoje každodenní 

zážitky, případně různé příběhy, pohádky. Pro děti je důležitý i v tomto vztahu přímý 

tělesný kontakt se psem. Své rodině a nejlepšímu kamarádovi by však dali před psem 

přednost a to je hlavní rozdíl mezi vztahem pes-dobrý kamarád a pes-důvěrník a nejlepší 

přítel.

Ostatní tři děti mají se svým psem rovněž pozitivní vztah. Narozdíl od předchozích 

dvou typů vztahů však není založen na dítětem percipovaném vřelém vztahu k psovi a 
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porozumění ze strany psa, ale spíše na volném partnerství či kamarádství ve smyslu 

společně tráveného volného času.  Tuto roli psa jsem pojmenovala pes – společník.

Opět ve shodě s Rehmem (in Galajdová, 1999) toto šetření poukazuje na zásadní 

význam komunikace v rámci vztahu dítě – pes. Děti, které mají úzký vztah ke svému 

psovi, s ním často a rády rozmlouvají nejen o běžných věcech, ale především se mu svěřují 

se svými osobními záležitostmi. Svěřují mu svá tajemství, která nikomu jinému nesvěří. 

Cení si na nich právě jejich mlčenlivosti a schopnosti naslouchat.

Důležitou roli ve vztahu dítě – pes hraje rodina. Z rozhovorů vyplynul fakt, že 

všechny děti považují psa za člena rodiny (viz například Sheldrake, 2003). A přitom, zdá 

se, nezáleží na tom, jestli pes s dítětem vyrůstal, nebo ho rodina chová teprve krátkou dobu 

a předtím žádného psa neměli. 

Mnoho autorů (Galajdová, 1999; Levinson in Galajdová, 1999; Rehm in 

Velemínský, 2007 a další) zdůrazňuje u psa možnou roli sourozence, především u 

jedináčků. V mém šetření byli pouze dva jedináčci a u obou jsem identifikovala silný 

emocionální vztah ke svému psovi (u jednoho pes v roli dobrého kamaráda, u druhého 

v roli důvěrníka a nejlepšího přítele). Z důvodu malého vzorku však nelze vyvozovat 

žádné závěry, podobně jako u vlivu atmosféry v rodině na typ a podobu vztahu dítěte a psa. 

Všechny tři děti, které subjektivně pociťují nějaké problémy v rodině, nicméně mají ke 

svým psům také velmi silný vztah (u jednoho pes v roli dobrého kamaráda, u dvou v roli 

důvěrníka a nejlepšího přítele). Na tomto místě bych ráda poznamenala, že atmosféra 

v rodině je jen obtížně zjistitelná a posouditelná několika otázkami v rozhovoru. Protože je 

to velmi citlivé téma pro dítě, je navíc třeba počítat s tím, že ne všechny děti budou 

ochotné o tomto tématu mluvit, případně budou skutečnost skrývat, a tím výsledky 

zkreslovat. Jako další opěrný bod jsem proto analyzovala i kresby dětí na téma rodina, 

čímž se výpovědní hodnota o něco zvýšila, i když stále není ideální. To je ovšem obecný 

problém rozhovorů. Výzkumník nikdy nemůže odhalit a tušit motivy respondentů 

k zamlčování či zkreslování faktů (ať už úmyslnému nebo neúmyslnému).

Pokud bych měla zhodnotit své šetření, domnívám se, že jsem zúročila některé své 

předešlé zkušenosti s tímto tématem, neboť jednu kratší práci na toto téma už jsem 

vypracovala. Uvědomuji si, že je obtížné zabránit zkreslení výsledků, pokud si respondenti 

nechávají některé skutečnosti a fakta pro sebe, nebo pokud je oni sami zkreslují 
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podvědomě. Ke zkreslení výsledků mohlo dojít také tím, že zařazení kresbě rodiny 

předcházel rozhovor o pejskovi. Mohlo to respondenty navést k tomu, aby do kresby 

pejska zakomponovali, i když jindy by ho tam třeba nenakreslili. Protože ale všechny děti 

v rozhovoru uvedly, že psa vnímají jako plnoprávného člena rodiny, předpokládala jsem, 

že jej tam nakreslí a zajímalo mě, jakým způsobem to udělají.

Počet respondentů v kvalitativním výzkumu je také problém, protože výsledky 

nelze zobecnit na širší populaci. Lze tedy tuto práci brát jako sondu do vztahu dítěte a psa.

Co se týče splnění cíle práce, tedy zodpovězení výzkumných otázek, které jsem 

formulovala v úvodu práce, řekla bych, že jsem svůj cíl z větší části splnila. Nejpodrobněji 

se mi podařilo zodpovědět otázky týkající se významu psa pro dítě, toho, jak dítě svůj 

vztah k psovi vnímá a jaké role pes v tomto vztahu zaujímá. V kapitole Prezentace dat je 

podrobně popsáno i to, jak se dítě o psa stará, jaké činnosti a aktivity spolu provozují a 

v kapitole Interpretace dat jsou v kazuistikách  rozebrány i aspekty vztahu psa a dítěte, 

které souvisejí s jeho rodinou.

K dalšímu zkoumání tohoto tématu mě napadá, že by bylo přínosné zapojit do 

výzkumu vztahu dítěte a jeho psa přímo i jeho rodinu. Zajímalo by mě například, jak 

rodiče vnímají vztah mezi dítětem a psem. Přemýšlela jsem i o vhodnosti sestavení škály, 

která by vztah dítěte a psa hodnotila, čímž by bylo možné získat větší počet respondentů a 

bylo by snazší výsledky zobecnit.
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13.  ZÁVĚR

Cílem této práce je pokusit se alespoň zčásti porozumět a nahlédnout do

komplexního a jedinečného vztahu, který se utváří mezi dítětem a jeho domácím 

mazlíčkem – psem. Pokud shrnu teoretická východiska a výsledky vlastního šetření, 

docházím ke zjištění, že tento vztah může být pro dítě nesmírně významný, především 

z hlediska emocionálního.

Pomocí analýzy rozhovorů s dětmi navštěvujícími třetí třídu základní školy a 

rozboru jejich kreseb rodiny jsem identifikovala v mém vzorku patnácti dětí tři základní 

typy vztahů dětí k jejich psům. Prvním je vztah, v němž má pes vůči dítěti roli společníka –

tedy někoho, s kým dítě tráví volný čas, hraje si, s kým sdílí společnou domácnost a její 

členy. Tento vztah však na rozdíl od dalších dvou typů není založený na emocionalitě. Pes-

dobrý kamarád je pro dítě už i významným emocionálním partnerem, za kterým děti chodí, 

když si chtějí hrát, nebo jsou smutné. Své rodině a nejlepšímu kamarádovi by však dali 

před psem přednost. A to je hlavní rozdíl mezi typem pes-dobrý kamarád a pes-důvěrník a 

nejlepší přítel. Ten představuje pro dítě největší citovou angažovanost. Staví svůj vztah se 

psem nad jakékoliv vztahy s kamarády nebo i jinými lidmi. Mají pocit porozumění ze 

strany psa a povídají si se svým psem často velmi intimně, svěřují mu svá tajemství a 

problémy. U všech typů je přitom přítomná velká potřeba fyzického kontaktu se psem, 

který děti často vyhledávají.

Zabývala jsem se i souvislostmi struktury rodiny a atmosféry v rodině s typem 

vztahu, jaký si dítě k psovi vytvoří. Přestože je vzorek příliš malý k vyvozování nějakých 

závěrů, mohu konstatovat, že děti, které se v rodině potýkaly s nějakými osobními 

problémy (ve vzorku byly tři), měly tendenci navazovat k psovi silný emocionální vztah. 

To samé platí o dětech, které jsou jedináčci (ve vzorku dvě děti).

Pro některé děti hraje pes až nezastupitelnou roli (minimálně v určité etapě jejich 

života a vývoje). Není-li na dosah zábava nebo útěcha a otevřená náruč ze strany členů 

rodiny, bývá po ruce domácí mazlíček. Pes má oproti jiným domácím zvířatům tu výhodu, 

že díky dlouhé historii soužití člověka a psa se mezi nimi vytvořila jakási sociální 

symbióza a i díky ní jsou projevy chování psů pro člověka (i pro dítě) dobře čitelné a 

pochopitelné. V dnešní době, kdy je většina rodičů časově nadmíru vytížena, je role psa 

jako společníka, kamaráda nebo i nejlepšího přítele pro děti o to významnější.
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