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Anotace 

Canisterapie je způsobem terapie, která příznivě působí na psychický, ale 

i fyzický stav člověka. Tato práce pojednává o využití canisterapie u dětí 

s mentálním a tělesným postižením. Z počátku je pozornost zaměřena 

na historii canisterapie, její metody a fáze. Poté následují kapitoly o mentální 

retardaci a tělesném postižení v souvislosti s postupy, které canisterapie  

využívá. Druhá část práce, tedy empirická, popisuje tuto terapii přímo 

na konkrétních modelových případech. 
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Abstract 
Canistherapy is a way of therapy which effects both mental and physical state 

of human being. This paper is about using Canistherapy with mentally 

and physically handicapped children. At the beginning I focused on history, 

methods and phases of the therapy. This part is followed by chapters 

about Cephalonia and physical handicaps in connection with practices 

of the therapy. The second part (empirical) describes the therapy on factual test 

cases. 
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Úvod 
Již několikrát jsem slyšela o terapii, při které se využívají psi jako léčebný 

prostředek sloužící k psychickému i fyzickému zdraví člověka. Nikdy jsem 

však nepřemýšlela, že by se tato oblast mohla týkat mě samotné. Avšak zájem 

pomáhat lidem, který lze spojit se zájmem o psy je pro mne jednou z možností, 

jak těchto dvou aspektů využít v praxi a pomáhat druhým, kteří jsou různými 

způsoby znevýhodněni a kteří někdy nepotřebují lidského slova, ale naopak, 

zvířecího doteku. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla psát 

o canisterapii. Dalším důvodem je, abych nejen sobě, ale i ostatním nastínila 

proces této terapie a dala určitý nákres toho, co tato práce obnáší a jak vypadá 

i v praxi. Termín  canisterapie ještě zdaleka není tak v povědomí naší české 

veřejnosti, jako například termín muzikoterapie, či jiné, možná podobně 

zaměřené aktivity.  

 

Konkrétněji, jak zmiňuje již dané téma, bych se ráda zabývala canisterapií 

u mentálně retardovaných dětí a dětí s tělesným postižením. Důvod, proč jsem 

si vybrala právě tyto dvě skupiny je prostý. Moje prozatímní zkušenosti 

s canisterapií byly právě v zařízeních, kam docházely děti s mentálním nebo 

tělesným postižením. Prvotní zájmy směřovaly k seniorům, avšak v mém 

blízkém okolí se nevyskytovali žádní canisterapeuti, kteří by docházeli 

do domova pro seniory. Pokud lidé mají o canisterapii nějaké povědomí, 

je to z pohledu dětí u kterých se využívá metoda polohování.  To, že lze 

canisterapii provádět i mezi seniory nebo ji využívat v krizové intervenci 

je už v pozadí a je to škoda. 

 

Můj zájem psát o canisterapii  u mentálně nebo tělesně postižených dětí 

je veliký, neboť jsem se již mohla několika setkání účastnit a mohla jsem vidět, 
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jak pes působí na dítě, které by za normálních okolností a lidského snažení 

nedosahovalo takových výsledků, jako po boku svého zvířecího kamaráda. 

Vidět radost a smích v očích dítěte,  které má vedle sebe čtyřnohého přítele 

je povzbuzující i pro ostatní, kteří se terapie účastní. Na základě toho jsem 

se rozhodla pro určité srovnání canisterapie u dětí s mentální retardací a u dětí 

s tělesným postižením. Srovnání v tom smyslu, zdali se tato terapie u těchto 

dvou skupin dětí nějak liší, jak reagují na terapii jednotlivé děti a jaké činnosti 

a hry se využívají. 

 

V první kapitole mé práce se zabývám všeobecně canisterapií. Popisuji její 

historii nejprve ve světě, další část pak věnuji průběhu canisterapie v České 

republice. Za zmínku také stojí i to, jakého vhodného psa si pro canisterapii 

vybrat a co je potřeba, aby zvládl pro svoji úspěšnou budoucí práci. Dále pak 

popisuji její metody a fáze. Ke konci zmiňuji cílové skupiny či oblasti, kde lze 

canisterapii provádět. V druhé kapitole se zabývám mentální retardací, jejími 

příčinami, stupni a technikami canisterapie, které lze využít v procesu. 

V teoretické části třetí kapitoly se pak zabývám tělesným postižením, předně 

dětskou mozkovou obrnou. I zde potom práce pojednává o možných aktivitách, 

které se při canisterapii využívají, na co se klade důraz a co je cílem celé této 

terapie. 

 

Empirická část potom vychází z pozorování čtyř dětí s mentálním a tělesným 

postižením. Pozorování se týká především reakcí dětí v přítomnosti 

a nepřítomnosti psa, možnostmi, jaké aktivity lze využít při práci s těmito 

dětmi a zdali pes nějak pozitivně, či negativně působí na jejich prožívání 

během terapie.  
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Celé pozorování probíhalo v zařízení, které je určeno pro děti s handicapem. 

Canisterapie je jednou z mnoha dalších možností, které toto zařízení poskytuje. 

V závěru empirické části jsou pak shrnuty veškeré poznatky, které jsem během 

pozorování mohla získat. Dále pak osobní motivace k této činnosti. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



1 Teoretická část 
Teoretická část vymezuje poznatky, které jsou dlouhodobě zpracovávány 

na základě výzkumných podkladů a zkušeností z praxe. Veškeré informace 

jsou čerpány z knih, článků nebo webových stránek.  

 

1.1 Canisterapie 
Canisterapie  je součást zooterapie, dnes už se spíše uvádí animoterapie. 

Jde o terapie, jejichž nedílnou součástí jsou zvířata. V případě canisterapie jde 

o psa, který je určen pro zkvalitnění psychického i fyzického stavu člověka. 

Termín canisterapie je složen ze dvou slov. Canis, což znamená latinsky pes 

a terapie, což v překladu znamená léčba. 1 

 

Některé z definic canisterapie zní takto: 

 

„Název canisterapie se vžil jako označení způsobu terapie, který 

využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví 

je zde myšlen přesně podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) 

jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.“2 

 

Dále psi podněcují ke hře a k pohybu, ale zároveň velký vliv mají 

i na psychiku, čímž přispívají k duševní rovnováze. Canisterapii lze využívat 

u mentálně a tělesně postižených lidí, starých lidí, ale i zdravých.3 

                                                            
1 EISERTOVÁ, Jaroslava. Canisterapie – terminologie. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).   
   Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 60 
2 GALAJDOVÁ, Lenka: Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing   

spol. s. r. o., 1999, s. 24 
3 Internetové stránky Anitera  o. p. s.,  Canisterapie [online]. 2009 [ cit. 2010- 05-11]. 
   URL: http://www.animoterapie.cz/canisterapie.htm  
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Dále konkrétněji lze canisterapii využívat u citově deprimovaných dětí, u lidí, 

kteří mají problémy navazovat komunikaci, apatických, nebo dlouhodobě 

nemocných pacientů.4  

 

„Pojem canisterapie rozumíme léčebné využití psa, kdy pes pomáhá 

klientovi k odreagování, motivuje ho ke zvýšení fyzické aktivity, rozvíjí jemnou 

motoriku, odbourává úzkost, pocity osamění, deprese a stresu, poskytuje pocit 

bezpečí a jistoty.“5  

 

Abychom mohli hovořit o canisterapii, je potřeba vědět, kdo za celou touto 

aktivitou stojí a kdo se podílí na jejím procesu.  V prvé řadě je to především 

pes a jeho majitel, tedy psovod. Dále pak klient, odborníci, kteří pracují v dané 

organizaci, či zařízení a také rodina klienta. Co je v celém procesu velmi 

důležité, je spolupráce mezi všemi těmito účastníky. Příprava a koordinace 

je velmi důležitá. Při procesu mluvíme o canisteraputickém týmu. Tým 

je složen z canisterapeuta, jímž je psovod a z canisasistenta, čímž rozumíme 

psa. Aby mohli být tým, musí mezi nimi vzniknout silná vazba, která 

je základem pro dobrou canisterapeutickou práci. Pes musí důvěřovat svému 

psovodu a psovod svému psu. Nejen pes však musí projít výcvikem. Důležité 

je, aby i canisterapeut byl vyškolen a připraven na závažné situace, které 

mohou během terapie nastat. 6 

 

                                                            
4 Internetové stránky společnosti Podané ruce, o. s., Co je to canisterapie [online].    
  [ cit. 2010-04-03]. URL:  http://www.canisterapie.info/o-canisterapii/ 
5 MIČULKOVÁ, Olga;  FEJKUSOVÁ, Helena. Canisterapie.  Canisterapie v praxi. B. m:     

b. n., s. 8 
6 TICHÁ, Věra. Účastníci canisterapie.  VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).   
  Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 61 
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„Psovod má rozhodný vliv na výchovu, výcvik a roli psa jako sociálního 

katalyzátora v canisterapeutickém procesu. Společně s genetickými 

předpoklady psa tak má největší podíl na vhodnosti psa pro canisterapii.“7  

 

Cíle canisterapie jsou různé, záleží na skupině klientů a na jejich potřebách. 

Obecně lze ale říci, že pokud jsou cílovou skupinou děti nebo dospělí, terapie 

spočívá ve zkvalitnění a rozvoji jejich schopností a dovedností. U seniorů jde 

především o udržení a zachování kvality života. Dále se pak jedná 

o psychosociální podporu nebo rehabilitaci.8  

Autoři, kteří napsali krátkou publikaci Povídání o canisterapii popisují tři 

základní cíle canisterapie: 

• Rozvoj citových schopností – zde se dá například použít velký pes, který 

vzbudí v klientovi pocit bezpečí nebo naopak malý pes, který vzbudí 

ochranitelské pudy nebo pečovatelský postoj. Dále se zde může pracovat 

s tím, že klient uvidí určité emoce i u psa a pochopí, že pes vyžaduje 

pozornost a péči, po které, když klient vyhoví, následuje odměna v podobě 

důvěry a společnosti. 

• Rozvoj rozumových schopností – zde se jedná o užití různých pomůcek, 

které slouží k rozvoji řeči a myšlení nebo se klient učí o psa starat, čímž 

pochopí, že i pes má nějaké potřeby, stejně jako člověk. 

• Rozvoj pohybových schopností – zde se používají různé formy her, 

při kterých klienti rozvíjí jak hrubou, tak i jemnou motoriku. V psí 

společnosti se pak klienti učí po náročných hrách relaxovat a vychutnávat 

odpočinek.9 

 
                                                            
7 Tamtéž, s. 61 
8 TICHÁ, Věra. Indikace a cíle canisterapie. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).   
   Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 78 

   9 Kolektiv autorů. Pacient – partner pro psa.  Povídání o canisterapii. Vyškov: Sdružení pro   
      pomoc zdravotně postiženým „Piafa“, 2000, s. 10 - 12  
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Stejně jako canisterapie je specifická a individuální, tak pes není schopen 

zvládnout všechno, co se od canisterapie očekává. Je tudíž důležité, 

aby terapeut znal dobře svého psa a aby věděli, co mohou do konkrétního 

canisterapeutického procesu přinést a na čem s klienty pracovat. 

 

1.1.1 Historie canisterapie ve světě a v České republice   
Veškeré poznatky, názory a postoje by měly vycházet z určitého historického 

kontextu, který je nedílnou součástí každého oboru. To, jak situace 

v canisterapii vypadá dnes je založeno na práci a zkušenostech z minulých dob. 

Proto je třeba znát historické pozadí, aby bylo možné spojovat teoretická, 

ale i praktická fakta. 

 
Historie canisterapie ve světě 

Zvíře je součást člověka už odnepaměti. I přesto, že dříve plnil svou funkci 

spíše jako hlídací nebo lovecký pes, byl považován za společníka. Soužití 

člověka se zvířetem je dokladem toho, že aniž by si lidé něco uvědomovali, 

zvíře potřebovali.10 Využívání psů ve Franské říši se zmiňuje již v 8. století 

n. l. Další využití, například záchranářských psů bylo zaznamenáno v klášteře 

sv. Bernarda ve Švýcarsku, nebo v anglickém Yorku v 18. století, kdy se psi 

využívali k léčbě duševně nemocných.11  

 

 

                                                            
10 LACINOVÁ, Jiřina. Historický vývoj zooterapie a její současný stav. VELEMÍNSKÝ,    
    Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.,   
    2007, s. 27 - 29  
11 NERANDŽIČ, Zoran. Animoterapie aneb Jak nás umí zvířata léčit. Praha: Albatros   

 nakladatelství, a.s., 2006, s. 31 
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„První použití zvířat v nemocnicích v USA se podle dochovaných zpráv 

odehrálo v roce 1919 – byli zde využíváni psi jako 'kamarádi ke hrám'.“12  

Psi, jako pomocníci byli známi již také ve válečných dějinách. 

Za Napoleonových válek byli nasazováni k vyhledávání raněných a od roku 

1942 v New Yorku byli použiti při rehabilitacích zraněných válečných letců.       

 

„V Americe znamenal největší průlom r. 1969, kdy byla zásluhou 

osobní zkušenosti amerického psychiatra B. M. Levinsona terapeutickým 

úspěchem psího 'koterapeuta' obrácena pozornost lékařské veřejnosti k této 

možnosti. B. M. Levinson stanovil roku 1982 metodologické zásady nové vědní 

disciplíny – 'pet-facilitated therapy' – zvířaty podporované terapie (resp. její 

nadřazené disciplíny – vztah člověka a zvířete). Již začátkem 80. let minulého 

století předložili veterinární lékaři z Pensylvánské univerzity obsáhlou 

komentovanou bibliografii k tomuto tématu.“13 

 

V roce 1992 vznikla mezinárodní asociace IAHAIO (International Association 

of Human-Animal Interaction Organisations), která se zabývá různými 

výzkumy a aktivitami se zvířaty a sdružuje organizace zaměřené na terapie 

pomocí zvířat. Spojené státy americké se zasloužily o další rozmach tohoto 

oboru znovu. Nastupují zde další lidé, kteří se začali o působení zvířete více 

zajímat a prozkoumávat jeho působení na člověka. Vše se uskutečňovalo 

tzv. formou návštěvního programu. Praktická aplikace se tedy rozšiřuje do 

domovů důchodců, dětských domovů, psychiatrických zařízení, škol, věznic 

a nemocnic. Společnost Delta Society rozdělila toto praktické působení 

do dvou typů.  
                                                            
12 LACINOVÁ, Jiřina. Historický vývoj zooterapie a její současný stav. VELEMÍNSKÝ,   
    Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.,   
    2007, s. 28 
13 Tamtéž, s. 28 
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První typ se nazývá Animal Assisted Activites (AAA – činnosti za účasti 

zvířat), druhý typ je pod názvem Animal Assisted Therapy (AAT – terapie 

pomocí zvířat). K tomuto rozmachu se připojují další odborníci, mezi které 

především patří psychologové, psychiatři, pedagogové a další.14 

 

Historie canisterapie v České Republice 

Historie canisterapie u nás nemá dlouhé působení. Tento obor byl poprvé  

prakticky využit na počátku 90. let v roce 1993, například v Ústavu sociální 

péče Kociánka v Brně nebo později v psychiatrické léčebně v Praze 

v Bohnicích.15  Paní Jiřina Lacinová a členové sdružení FILIA byli prvními 

průkopníky canisterapie v České republice.  Na mezinárodním semináři 

o zooterapiích se účastníci shodli, že by měla vzniknout jednotná organizace, 

která bude zaštiťovat celý tento obor. Proto také následně vznikla 

canisterapeutická asociace, která si později zvolila pětičlennou radu 

a tříčlennou kontrolní a revizní komisi. Předsedkyní se stala paní Jiřina 

Lacinová.16       

                                                                                   

  „V roce 1997 vznikla Canisterapeutická společnost, která při tvorbě 

normativů i metodiky vycházela ze zahraničních zkušeností. Canisterapeutická 

společnost zavedla v ČR první systém udělování terapeutických atestů pro psy 

a zavedením návštěvního programu nastartovala mohutný vzestup 

canisterapeutické praxe, došlo ke vzniku regionálních center společnosti.“17                                  

 

                                                            
14 Tamtéž, s. 28 
15 NERANDŽIČ, Zoran. Animoterapie aneb Jak nás umí zvířata léčit. Praha: Albatros   

 nakladatelství, a. s., 2006, s. 31 
16 TICHÁ, Věra. Canisterapie jako podpůrná rehabilitační metoda. VELEMÍNSKÝ, Miloš.    
    (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007,  

  s. 112 
17 TICHÁ, Věra. Stručný vývoj canisterapie v ČR. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie  
    ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 113  

16 
 



 

1.1.2 Výběr vhodného psa pro canisterapii 
Psa pro canisterapii připravujeme už od jeho útlého štěněčího věku. Základní 

roli v jeho budoucí práci hrají především jeho povahové rysy. Ne každý pes 

je pro tuto práci určený a schopný dělat ji tak, jak se od něho očekává.  Přeci 

jenom, stále mluvíme o zvířeti, které může sice člověku dopřát určité životní 

pohodlí a radost, avšak jeho uvažování a záměry jsou nám skryty a nikdy 

nevíme, jak bude za daných okolností reagovat. Na základě těchto faktů 

je důležité výběr plemene nepodceňovat a pečlivě promýšlet. Celý 

proces předvýchovy a později i celého výcviku je pro psa, ale i pro jeho 

cvičitele velmi náročný. Je zde možnost standardizovaného testování štěňat, 

kdy by se měly projevit předpoklady určené ke canisterapii. Tyto testy 

se provádějí u štěňat ve věku 7 – 8 týdne.18                                    

 

Při testech se sledují tyto oblasti: 

 

„Chování štěněte při zvednutí ze země do náruče s uchopením za kůži 

v oblasti kohoutku, reakce na cizího člověka, reakce na cizího psa, chování 

v uzavřeném prostoru o samotě, reakce na pád cizího předmětu spojený 

se zvukem, průchod stísněným prostorem, reakce na různorodý povrch, reakce 

na nepříjemný pach, lovecké chování, schopnost učení.“19 

 

 

                                                            
18 NOVOTNÝ, S.; SVOBODOVÁ, I.; BLÁHA, B. Výběr vhodných štěňat psa domácího pro   
    budoucí využití v zoorehabilitaci. SVOBODOVÁ, Ivona (ed.). Terapie a asistenční aktivity   
    lidí za pomoci zvířat. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 76  
19 Tamtéž, s. 76 
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Je důležité, aby byl pes v kontaktu s cizími lidmi, aby si zvykal na rušné 

prostředí a jiná zvířata. Povaha samotného majitele je také důležitá, protože pes 

je zvíře vnímavé, tudíž je dobré brát zřetel i na tuto stránku.  

 

„Vlastní terapii může provádět až dospělý pes po úspěšném absolvování 

canisterapeutických testů. Musí prokázat plnou ovladatelnost, dále pak musí 

být přátelský, dobře socializovaný, zvyklý na množství lidí kolem sebe. Musí 

budit důvěru klienta.“20  

 

Vzhledem k tomu, že někteří lidé mají rádi velké psy, jiní zase malé, je dobré, 

když je rozmanitost canisterapeutických psů velká.21 Výběr vhodného psa 

můžeme rozdělit do dvou skupin. První z nich jsou psovodi, kteří už psa 

nějakou dobu mají, ale pro canisterapii se rozhodli až v pozdější době. Poté 

je pes otestován, zdali je pro canisterapii vhodný. Druhou skupinou jsou 

psovodi, kteří si pořídí psa záměrně pro tuto činnost. Jeho výchova je tedy 

zaměřena tak, aby mohl ve své dospělosti absolvovat canisterapeutické 

zkoušky a být v této oblasti odborníkem.22     

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 MIČULKOVÁ, Olga;  FEJKUSOVÁ, Helena. Canisterapie.  Canisterapie v praxi. B. m.:   
    b. n., s. 8 – 9 
21 EISERTOVÁ, Jaroslava. Plemena psů využívaná pro canisterapii, výběr vhodných psů.   

 VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice:   
 DONA s. r. o., 2007, s. 65   

22 EISERTOVÁ, Jaroslava. Plemena psů využívaná pro canisterapii, výběr vhodných psů.   
    VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků, České   
    Budějovice: DONA s. r. o., 2007,  s. 66 - 67 
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1.1.3 Metody canisterapie 
Zooterapie uvádí čtyři základní metody, které se využívají při terapiích 

se zvířaty. Tudíž jsou součástí i canisterapie.  
a) „AAA“ (Animal Assisted Activities) - zde se především jedná o aktivity 

za pomocí zvířete, které by mělo navodit a zlepšit kvalitu klientova života.  

Dále by tato metoda měla přispívat ke zlepšení přirozeného rozvoje 

sociálních dovedností, dále docílit spokojenosti klienta a navodit příjemné 

pocity – radost, štěstí, pohodu.23   

Tuto metodu lze ještě rozdělit do dvou bodů: 

• Pasivní – pouhá přítomnost psa působí na klienty pozitivním efektem. 

Tato pasivní metoda se využívá např. v domovech pro seniory. Starým 

lidem již není dovolen nějaký větší pohyb, tudíž sama přítomnost psa 

je léčebným prostředkem ke zlepšení psychického stavu. 

• Interaktivní – zvíře je stále přítomno mezi klienty a je o něho postaráno. 

Zde se jedná o rezidentní typ. Pes je do této skupiny nevhodným 

kandidátem, jelikož potřebuje mít jednoho člověka, který 

by se mu neustále věnoval a pečoval o něho, tudíž spadá do skupiny 

návštěvního typu. To znamená, že do zařízení dochází se svým pánem. 

Návštěvy jsou naplánované a mají nějakou strukturu.24„Typickými 

technikami jsou hlazení zvířete, hry, péče o zvíře, přirozené procvičování 

komunikace a paměti apod.“25 

  

 
                                                            
23 FREEMAN, Michaela. Definice typů zooterapie dle metody. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).        
    Zooterapie ve světle objektivních poznatků, České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 32 
24 Kolektiv autorů. Metody canisterapie. Povídání o canisterapii. Vyškov: Sdružení pro pomoc  
    zdravotně postiženým „Piafa“, 2000, s. 9 
25 FREEMAN, Michaela. Definice typů zooterapie dle metody. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).     
    Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 33 
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b) „AAT“ (Animal Assisted Therapy) – „cílený kontakt člověka 

a zvířete, zaměřený na zlepšení psychického nebo fyzického stavu 

klienta/pacienta.“26 To znamená, že lze terapií posílit nebo zmírnit určité 

chování či jednání klienta. Cíle se stanovují individuálně. Jde tu především 

o rozvoj kognitivních, sociálních nebo fyzických funkcí, což znamená, že 

jde především o podporu léčebného nebo rehabilitačního procesu. Do tohoto 

typu metody spadá např. polohování, hry pro rozvoj motoriky, cílené 

zlepšování komunikace a další.  

 

„Typickými technikami jsou polohování, hry pro rozvoj motoriky 

a sociálních dovedností, hlazení a péče o zvíře, cílené zlepšování 

komunikace, orientace, paměti, řeči, kognitivních funkcí apod.“27 

 

c) „AAE“ (Animal Assisted Education) – tato metoda 

se zaměřuje na výchovnou stránku osobnosti nebo sociálních dovedností.  

Často je využívána u dětí s výchovnými problémy nebo s poruchami učení. 

„Typickými technikami jsou předávání informací zábavnou formou 

a názornou ukázkou, využití zvířete jako prostředníka pro výuku, hry pro 

rozvoj motoriky, komunikace, motivace, péče o zvíře apod.“28  

 

d) „AACR“ (Animal Assisted Crisis Response) – zde se jedná 

o krizovou intervenci za pomoci zvířete. Tato metoda je využívána 

v situacích nějaké krize či traumatu, jako jsou například různé živelné 

katastrofy, teroristické útoky nebo jiné násilné trestné činy. Cílem této 

metody je odbourávat stres a zlepšovat psychickou i fyzickou stránku 

osobnosti.  

                                                            
26 Tamtéž, s. 33 
27 Tamtéž, s. 33 
28 Tamtéž, s. 34 
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„Typickými technikami jsou psychologické metody, empatie, motivace ke 

komunikaci a interakci, hlazení, hry, brašny s drobnostmi a hračkami apod.“29 

 

 

1.1.4 Fáze canisterapie 
Ještě než se zahájí celý proces canisterapie, je třeba, aby byly splněny určité 

podmínky, které jsou nutné jak ze strany canisterapeuta, tak ze strany zařízení, 

do kterého bude společně se svým psem docházet. Canisterapeut by měl být 

dostatečně připraven tuto práci vykonávat, proto je třeba, aby i jeho pes byl 

k tomuto úkolu řádně vycvičen a měl splněnou canisterapeutickou zkoušku. 

Dále je třeba, aby se předem domluvil s daným zařízením na tom, 

kde a jak bude canisterapie probíhat. Pokud je k dispozici nějaká speciální 

místnost, je to vždy lepší, jak pro klienty, tak i pro samotného psa. Po té, 

co se terapeut a zařízení dohodnou na společných podmínkách a pravidlech, 

měla by být sepsána smlouva. Pokud jsou všechny tyto náležitosti splněny, 

terapie může začít. Aby mohla canisterapie začít, je potřeba, aby byl terapeut 

předem připraven. Vše se zakládá na situaci konkrétních klientů. To znamená, 

že je zapotřebí brát ohled na klientovy možnosti a potřeby. Brát v úvahu jeho 

zdravotní stav a stanovit si cíle, kterých by bylo dobré dosáhnout. Pokud 

je potřeba dalších odborníků, jako jsou například pedagogové, psychologové 

nebo fyzioterapeuté, je třeba se s nimi na daných postupech předem domluvit. 

První návštěva canisterapeutického psa a klienta se uskutečňuje spíše 

na seznamovací rovině. Je třeba brát v potaz, že ne každý klient psa hned 

přijme a bude ho s nadšením vítat. Někdy je třeba překonat klientův nezájem 

nebo strach ze psa. K tomu je zapotřebí opatrnost, vnímavost a citlivost 

terapeuta. Dalším důležitým krokem je seznámit klienta o celém průběhu 
                                                            
29 Tamtéž, s. 35 
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canisterapie a sdělit mu pravidla, která určují, jak zacházet se psem a jak 

se k němu chovat. To, jak dlouho bude canisterapie probíhat je odvozeno 

od konkrétní situace. Většinou probíhá v kratších časových úsecích, protože 

se musí brát ohled jak na klienta, tak na psa, který má také svou kapacitu a také 

potřebuje odpočívat. Po skončení canisterapie je třeba, aby terapeut o průběhu 

celého procesu informoval pracovníka zařízení, který je do terapie také 

zapojen. Je třeba, aby si terapeut dělal poznámky a poté je následně 

vyhodnocoval. Canisterapie se ukončuje z důvodů naplněných cílů, které byly 

na začátku stanoveny nebo v opačném extrému, kdy například pes projeví 

známku agrese nebo když nastane nějaký problém, jak ze strany klienta, tak 

ze strany zařízení či terapeuta. Celý proces canisterapie by měl být zpracován 

a zdokumentován. Shromážděné informace mohou být vodítkem pro další 

terapeuty, kteří se touto prací zabývají.30  

 

1.1.5 Skupiny lidí, u nichž se canisterapie využívá 
Tato kapitola pojednává o některých skupinách lidí, u kterých 

lze také canisterapii využívat. Rozhodně zde nejsou popsány všechny, protože 

možností, kde lze canisterapii využít je mnoho. Skupiny, které jsou popsané 

zde, nejsou nijakým privilegiem před ostatními, ale jistou pozornost 

si zaslouží. Canisterapie se využívá u různých skupin lidí, kteří jsou nějakým 

způsobem omezeni žít normálním životem.  

„Pes svým chováním navazuje kontakty snadněji jak člověk, před kterým se tato 

skupina lidí snaží ukrýt svoje nedostatky.“31  

                                                            
30 EISERTOVÁ, Jaroslava. Organizace canisterapie. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).        
    Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, 
    s. 72 – 74 
31 Internetové stránky Cantes o. s., Canisterapie - činnost - klienti - canisterapeutické týmy     
    [online]. 2009 [ cit. 2010-04-03]. URL: http://www.cantes.cz/c09_cinnost_klienti.html 

22 
 

http://www.cantes.cz/c09_cinnost_klienti.html


Canisterapie se také uplatňuje jako psychoterapeutická metoda v situacích, 

kdy ostatní metody nepomáhají nebo nejsou použitelné.32  

 

 

Týrané a zneužívané a zanedbané děti 
„Týráním rozumíme každé nenáhodné, úmyslné či neúmyslné, vědomé 

či nevědomé, násilné psychické nebo fyzické poškozování dítěte, které 

se odehrává v rodině či v institucích nebo je pácháno jinými osobami, a vede 

k zástavě vývoje či dokonce ke smrti dítěte, v každém případě však omezuje 

nebo ohrožuje jeho blaho a práva.“33  

 

Takzvaný Syndrom týraného dítěte je znám od roku 1962, později však 

byl přejmenován na Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, 

v angličtině CAN (child abuse and neglect). Zahrnuje zneužití fyzické (tělesné 

tresty), psychické (nadávky vůči dítěti, vyhrožování, šikana) i sexuální (aktivita 

dospělé osoby, která nutí dítě k sexuálním činům). Důsledky, které dopadají 

na zneužívané dítě, jsou velmi vážné. Deprese, pocity nejistoty, strachu, špatné 

sebehodnocení, psychosomatické problémy. „To vše vede postupně k obrazu 

psychické a sociální deprivace a později k porušené společenské integraci.“34    

 

„Přesná statistika týraných dětí neexistuje, neboť právě u tohoto  jednání 

existuje mimořádně vysoké procento skryté kriminality.35 Procentuální odhady 

zneužívání dětí u nás jsou přibližně jedno až dvě procenta. V běžných číslech 

                                                            
32 Internetové stránky společnosti Podané ruce, o. s., O canisterapii [online]. [cit. 2010-04-06].  
    URL: http://www.canisterapie.info/o-canisterapii/ 
33 GALAJDOVÁ, Lenka: Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing,   
    spol. s. r. o., 1999, s. 50 
34 Tamtéž, s. 51 
35 Internetové stránky Fond ohrožených dětí, Odhady a statistika [online]. [ cit. 2010-04-10].   
    URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm 
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jsou tato procenta přepočítána na dvacet až čtyřicet tisíc dětí do patnácti let, 

které jsou jakýmkoliv způsobem zneužité. Také je odhadováno, že na následky 

zneužití zemře ročně padesát dětí, z čehož jsou nejčastější oběti kojenci 

a batolata.36 Terapie u dětí, které byly jakýmkoliv způsobem zneužity, je velmi 

náročná, složitá a v prvé řadě velice citlivá záležitost. Proto je třeba brát ohled 

na individuální situaci každého dítěte. Některé děti ztratily míru emoční 

hranice. A proto, že jim bylo ubližováno, mají tendenci ubližovat dál. Tudíž 

ne u všech zneužívaných dětí je terapie se zvířaty vhodná. 37 Nutná je v těchto 

případech samozřejmě psychoterapie, ale jelikož tyto těžké okamžiky, které 

dítě prožívalo, nejde úplně vymazat z paměti, jsou veškeré terapie otázkou 

přežití a aspoň částečným vyrovnáním se s hrůznými událostmi, které dítě 

potkalo.38 

 

 

Senioři  
Stáří by se dalo definovat jako poslední životní etapa. Jsou lidé, kteří jsou spíše 

pesimističtí, vidí pod pojmem stáří nemoci a trápení. A dále lidé, kteří ještě 

dokážou vidět svět optimisticky, můžou svoje potěšení a radosti vkládat 

do svých vnoučat či života, který ač nebyl třeba přesně podle jejich představ, 

byl hodnotný a smysluplný. Velká skupina seniorů však spadá do té první 

kategorie, kategorie pesimistů. Není to hanebné označení, ale to, že vidí 

své stáří pesimisticky je v důsledku toho, že člověk přirozeně na konci svého 

života bilancuje a přehodnocuje zpětně svoje úspěchy či neúspěchy. Další 

neodlučitelnou součástí stáří jsou nemoci. Člověk slábne, nemá už tolik 

sil jako míval, najednou nedokáže věci, které pro něho dříve byly naprosto 
                                                            
36 Internetové stránky Fond ohrožených dětí, Odhady a statistika [online]. [ cit. 2010-04-10].  
    URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm  
37 GALAJDOVÁ, Lenka.  Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie.  Praha: Grada  
    Publishing, spol. s. r. o., 1999, s. 56 
38 HORT, Vl. et. al. Dětská adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, s. 397 
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běžné a snadné. Jeho plány a cíle jsou již neuskutečnitelné a nezbývá mu nic 

jiného, než být odkázán na pomoc druhých.  To bývá často stěžejním 

problémem, který vede člověka k izolaci, uzavření se do sebe a rezignaci. 

Umístěním seniora do ústavního zařízení se tyto skutečnosti ještě více 

prohloubí. Život v domovech pro seniory je často chápán jako konečná stanice. 

Lidé se v těchto zařízeních často cítí osamoceni a zbyteční.  Proto se i v této 

oblasti osvědčila canisterapie jako vhodná metoda podporující hodnotnou 

kvalitu života. Jak psychickou, tak i fyzickou.  

 

Sociologové byli mezi prvními objeviteli faktu, že přítomnost zvířete a starání 

se o něj zlepšuje nejen životní styl, ale také zdravotní stav a spokojenost. 

Na základě těchto zjištění se kontakt se zvířetem zavedl do ústavních 

zařízení.39 Návštěvy psů u lidí, kteří jsou buď v nemocnicích nebo v domovech 

pro seniory, navracejí vzpomínky a podporují tolik potřebnou chuť do života. 

Psi nehodnotí, jak vypadá lidský vzhled, jak se člověk momentálně chová, 

ale nabízí mu přímý kontakt, který je také velmi důležitý.40 Zvíře dokáže 

člověku poskytnout lásku, pocit spokojenosti a radosti. To je to, co starým 

lidem často chybí. Pes nevyjadřuje svou lásku slovy, ale již svou přítomností. 

Nic po člověku nežádá, jen soucitně sedí a dává sám sebe, aby potěšil 

a povzbudil. 

 

 

 

 

 

                                                            
39 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing,  
    spol. s. r. o., 1999, s. 114 
40 ECKSCHLAGEROVÁ, Karolína. Canisterapie u seniorů v Léčebně dlouhodobě nemocných.   
    Fauna,  1/2008, s. 39 
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„Dobrý vztah seniora ke zvířatům dovede zastoupit nejen chybějící úzké 

mezilidské vztahy, ale i posílit pocit spokojenosti, prožitek radosti a pocit 

subjektivního zdraví. Po šedesátce je 80 % majitelů psů spokojeno se svým 

životem, oproti 55 % spokojených seniorů bez psa.“41 

 

Psi také dokážou navodit takové prostředí, které způsobí, že starý člověk, 

ač málo komunikativní, začne mluvit o svém životě, začne vzpomínat na to, 

jaké to bylo, když on měl svého psa.42 Canisterapie u seniorů podporuje 

několik oblastí, v kterých potřebují pomoci či podpořit. Jde především o lepší 

koordinaci jemné a hrubé motoriky, motivaci k pohybu, posílení pocitu 

bezpečí, sebedůvěry, snížení depresí, udržení smyslu života, trénování smyslů 

a další.43 Pokud se pes nerad mazlí, není moc dobrým kandidátem pro práci 

u seniorů. Ti totiž často touží po nějakém přímém kontaktu, takže pokud 

mohou psa pohladit nebo se k němu přitulit v posteli, je to pro ně důležitý 

a příjemný okamžik. Vyvolat úsměv u lidí, kteří žijí v nějakém ústavním 

zařízení také není jednoduché, proto je dobré, když pes umí různé triky, 

jako například podat packu nebo panáčkovat a jiné.44 

 

Smyslová postižení (nevidomost a hluchota)  
Lidé, kteří přišli o zrak či o sluch nebo mají tento handicap již od narození, 

bojují se sociální izolací. Jejich postižení jim určité věci nedovoluje, ale také 

jim nebere šanci na normální život. Jestliže mluvíme o nevidomých lidech, 

zde se běžná canisterapie tolik nevyužívá. Jde zde především o takzvaného 
                                                            
41 GALAJDOVÁ, Lenka.  Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie: Praha, Grada    
    Publishing, spol. s. r. o., 1999, s. 115 
42 Internetové stránky společnosti Podané ruce, o. s., O canisterapii [online]. [cit. 2010-04-10].   
    URL: http://www.canisterapie.info/o-canisterapii/ 
43 NAVRÁTILOVÁ, Lenka. Psí pohlazení duše. Pes přítel člověka, 7/2008, s. 18-19 
44 ECKSCHLAGEROVÁ, Karolína. Canisterapie u seniorů v Léčebně dlouhodobě    
    nemocných. Fauna, 1/2008, s. 39 
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asistenčního psa, který je nevidomému člověku velmi ocenitelným 

společníkem. S první koncepcí výcviku vodících psů pro nevidomé přišel 

Morris Frank v roce 1919. Později založil v Nashville v Tennessee první školu, 

která cvičila budoucí vodící psy.45 „Pes je vycvičen k bezpečné navigaci 

prostoru. Dokáže najít určené místo, převést nevidomého přes silnici apod.“46  

Také dokážou nevidomého člověka dovést k vlakovému či jinému nástupišti 

a bezpečně zastavit, aby nedošlo k pádu do kolejiště.47  

 

„Pojem asistenčního psa se dostal do všeobecného povědomí především 

v souvislosti s vybudováním zázemí pro odborný výcvik slepeckých psů: 

zdravotní pojišťovny řadí tyto psy do kategorie „prostředky zdravotní 

techniky.“48 

 

Náklady na výcvik takového psa jsou vysoké, ale proto, že jsou zákonem 

uznáni jako zdravotní pomůcka, finanční stránku výcviku hradí stát. Cena 

se přibližně pohybuje do výše 200 000 Kč na jednoho psa. Nevidomý člověk, 

který dostal svého vodícího psa, má ještě nárok požádat o příspěvek na krmení.                             

Ostatní psi, kteří se využívají jako pomocníci, například u tělesně postižených, 

tuto finanční výhodu nemají. Nejsou uznáni jako kompenzační pomůcky.49                  

Pes nevidomým lidem dokáže být velkým pomocníkem, 

proto by se i zde neměl výběr psa podceňovat.  

                                                            
45 WOLOY, M. Eleanora. Pes a lidská duše. Přel. BACHELOVÁ, Gabriela. Brno:   
    Nakladatelství Tomáše Janečka, 2005, s. 45 
46 Internetové stránky Pomocné tlapky o. p. s., Asistenční psi [online]. [ cit. 2010-04-16]. URL:  
    http://archiv.pomocnetlapky.cz/asistencni-psi-info/asistencni-psi.htm 
47 Internetové stránky Pomocné tlapky o. p. s., Vodící psi [online]. [ cit. 2010-0416]. URL:   
    http://archiv.pomocnetlapky.cz/asistencni-psi-info/vodici-psi-pro-nevidome.htm 
48 NERANDŽIČ, Zoran. Animoterapie aneb Jak nás umí zvířata léčit. Praha: Albatros   

 nakladatelství, a. s., 2006, s. 32 
49 Internetové stránky Pomocné tlapky o. p. s., Problematika práv asistenčních psů [online].   
    [ cit. 2010-04-16]. URL: http://archiv.pomocnetlapky.cz/asistencni-psi-info/prava-

asistencnich-psu.htm 

27 
 



Je dobré, když je plemeno většího vzrůstu a fyzicky zdatnější. Je na ulici 

nápadnější a lidé si ho lépe všimnou.50 

 

„Nevidomí vědí, že se často neobejdou bez cizí pomoci, její přijetí 

je však pro mnohé z nich psychicky náročné. 23 % nevidomých ji cítí 

jako obtěžující a depresivní, u 19 % záleží na situaci a druhu pomoci.“51  

 

Proto je pes důležitý i z této strany pohledu. Pes se soustředí na svého pána, 

jeho přítomnost je neodlučitelná, tudíž pomáhá nevidomému člověku se více 

orientovat v prostoru a ten se nemusí neustále na něco doptávat. Dále pak pes 

je tvor, který po svém pánu nic nechce, nevyžaduje náročnou komunikaci 

a program mu utváří sám majitel.52 I lidé, kteří jsou neslyšící, mohou mít 

u sebe asistenčního psa, který je bude doprovázet a bude jim užitečným 

společníkem. I oni prožívají pocity samoty, nejistoty, oddělenosti od druhých 

lidí, neschopnosti žít normálně v tomto světě. Postižení sluchu je jedno 

z nejméně tolerovaných postižení. Tito lidé nemají lehký život, proto psí 

společnost může učinit velmi potřebnou a pomocnou službu. Zvuk může často 

varovat před nějakým nebezpečím, ale hluchého člověka žádný zvuk varovat 

nedokáže, tudíž nastupuje na toto místo pes.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 ČÁPOVÁ, Karolína. Psí pomocníci. Fauna, 18/2004, s. 40 
51 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing,  
     spol. s. r. o., 1999, s. 104 
52 Tamtéž, s. 104 
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„Pes má velmi bystrý sluch a není těžké ho naučit, aby svého pána 

upozorňoval např. na zvonící budík nebo zvonek u dveří, na pískající konvici 

na sporáku nebo přijíždějící auto. Pes může také upozornit neslyšící matku, 

že jí pláče dítě.“53 

 

V Anglii byla založena organizace Hearing Dogs for the Deaf – Slyšící psi 

pro neslyšící. Psi se učí předávat dotykem svému pánovi informaci, že se někde 

něco děje. Pes po zaznění signálu, například když zazvoní zvonek, se svou 

tlapkou dotkne pána a ten, když dá povel „ukaž mi“, dovede pes svého pána 

na místo, odkud byl signál vyslán.54 Výběr psa pro neslyšící lidi není omezený 

velikostí, ale je potřeba, aby měl pes dobrou povahu. To znamená, aby se s ním 

dalo dobře cvičit, aby byl trpělivý, učenlivý a adaptabilní.55 Zde byly 

vyjmenované některé skupiny lidí, u nichž se canisterapie využívá. Další dvě 

kapitoly už popisují konkrétně skupinu dětí s mentálním a tělesným postižením 

a příklady, jak canisterapie probíhá. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             
                                                            
53 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing,  
    spol. s.r.o., 1999, s. 110 
54 GALAJDOVÁ, Lenka.  Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada   
    Publishing, spol. s. r. o., 1999, s. 111 
55 ČÁPOVÁ, Karolína. Psí pomocníci. Fauna, 18/2004, s. 40 
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1.2 Canisterapie pro děti s mentálním postižením 
„Mentální retardace (oligofrenie, slabomyslnost) je souhrnné označení 

vrozeného nebo časně získaného defektu rozvoje rozumových schopností. 

Je definována jako nedosažení odpovídajícího stupně mentálního vývoje 

vzhledem k věku.“56 

 

Myšlení, řeč, dokonce i pohybové a sociální dovednosti jsou výrazně sníženy 

oproti průměrnému intelektu lidí bez mentální retardace. Problémy se objevují 

i v behaviorální a emocionální oblasti.57  Mentální retardace je stavem trvalým 

a jde o vrozenou nebo částečně získanou formu.58 Jde tedy o snížení 

rozumových schopností, které vzniklo na základě organického poškození 

mozku. Jak už ale bylo výše psáno, nejde jen pouze o snížení IQ, ale o celý 

komplex narušení adaptivního chování.59 

 

1.2.1 Příčiny vzniku mentální retardace 
Příčiny mentální retardace se rozdělují podle doby, kdy k poškození mozku 

došlo. Oligofrenie je pojem, který označuje opoždění duševního vývoje 

na genetickém či vrozeném podkladě. Demence je pojem označující poškození 

mozku během života jedince. Osoby, u kterých došlo k zaostání vývoje 

rozumových schopností, ale příčina nebyla poškození mozku, se nepovažují 

za osoby s mentální retardací. Jde o přechodnou opožděnost vědomostí 

a návyků v sociálním chování.60 Jsou to například děti, u kterých byla těžká 

                                                            
56 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci.  Dětská klinická psychologie.   
    Praha: AVICEUM, 1991, s. 115  
57 THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006, s. 284 
58 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci.  Dětská klinická psychologie.   
    Praha:  AVICEUM, 1991, s. 115 
59 HORT, Vl. et. al. Dětská adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, s. 115 
60 LANGER, Stanislav. Mentální retardace Etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova.   
    Hradec Králové: KOTVA, S. Langer, s. 9 
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výchovná zanedbatelnost nebo děti se závažnými emočními poruchami 

nebo se smyslovým postižením. To je potřeba včas rozeznat, jinak hrozí 

opoždění psychického vývoje. Tyto stavy jsou někdy nazývány 

jako pseudooligofrenie.61 „Mohli bychom ji definovat jako sociální poškození 

vývoje rozumových schopností.“62 Příčin vzniku mentální retardace je několik. 

Jsou to faktory, které se mohou společně prolínat, kombinovat a doplňovat. 

V první řadě se vždy mluví o genetické příčině, tedy mentální retardace 

zapříčiněná dědičnou poruchou. Dalšími vlivy jsou vnější příčiny, 

které se mohou objevovat jak v prenatálním, tak perinatálním a krátce 

i v postnatálním období.63 Genetické příčiny jsou příčiny endogenní, tedy 

vnitřní. Pokud mluvíme o vnějších příčinách, lze je nazývat příčiny exogenní. 

Jak už bylo psáno, exogenní příčiny působí během gravidity, při porodu nebo 

krátce po něm, ale také se mohou vyskytnout i v období raného dětství. 

Konkrétněji - mezi nejčastější příčiny během gravidity se označují různé 

infekce, jako je například zarděnková embryopatie nebo kongenitální syfilis.64                               

 

Mezi další příčiny patří špatná životospráva matky, kouření, drogy, různé 

škodlivé látky v prostředí a jiné. Během porodu může dojít k poškození mozku, 

ale vliv má také nedonošenost a nízká porodní váha. Po porodu je poškození  

především z důvodu různých nemocí, jako jsou například plané neštovice, 

meningitida nebo encefalitida.  

                                                            
61 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 24 
62 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
    lidské psychiky. Praha: Portál 1999, s. 147 
63 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci.  Dětská klinická psychologie.    

 Praha: AVICEUM, 1991, s. 115 
64 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 51 - 52 
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V raném dětském věku jsou pak příčiny na základě úrazů a pádů, při kterých 

se poškodí mozek nebo různé toxické látky, které se mohou dítěti dostat 

do organismu.65 

 

1.2.2 Mentální retardace v naší populaci 
Mentální retardace je jedno z nejrozšířenějších a nejpočetnějších postižení 

mezi ostatními a jeho počet stále stoupá. Přesná čísla mentálně postižených lidí 

nejsou v naší populaci zcela známy, avšak uvádí se, že zde žije zhruba 3% lidí, 

kteří jsou postiženi mentální retardací. 

 

„V národním plánu opatření ke snížení negativních důsledků 

zdravotního postižení z roku 1993 bylo uvedeno, že přesný statistický údaj 

o počtech lidí s jednotlivými druhy zdravotního postižení není k dispozici, 

na základě kvalifikovaných odhadů se však předpokládá, že v naší republice 

žije asi 300 tisíc osob s mentálním postižením.“66 

 

Lidé s mentální retardací jsou individuální osoby, to znamená, že i jejich 

postižení, ač spadá do jedné skupiny, je individuální a má své specifické 

projevy. Přesto však určité znaky mají tito lidé podobné nebo stejné. Záleží 

na stupni postižení.  

 

 

 

 

                                                            
65 Internetové stránky Máme otevřeno? o. s., Příčiny a prevence mentální retardace [online].    
    [ cit. 2010-04-20]. URL: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=252 
66 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 32 
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Projevují se například zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností 

úsudků, sníženou schopností až neschopností komparace a vyvozování 

logických vztahů, sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí, těkavostí 

pozornosti, nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování, 

citovou vzrušivostí, opožděným psychosexuálním vývojem a jiné.67 

 

1.2.3 Klasifikace mentální retardace 
Mentální retardace se podle nové klasifikace, která byla schválena v roce 1992 

v Ženevě Světovou zdravotnickou organizací, dělí do šesti základních 

kategorií: 

 

• Lehká mentální retardace, IQ 50 – 69 (F 70) 

Dříve označována jako debilita. 

Intelekt lidí s lehkou mentální retardací dosahuje úrovně dítěte ve středním 

školním věku.68 Lidé s lehkou mentální retardací jsou vychovatelní 

i vzdělavatelní, pokud mají možnost docházet do speciálních zařízení či škol.  

To znamená, že jejich výchova se dá ovlivnit v oblasti praktického učení 

a jejich vzdělání je možné na základě verbálního učení. Duševní vývoj člověka 

zaostává již v kojeneckém věku, tudíž je ovlivněna i řeč, sociální chování 

a v malé míře je ovlivněna i oblast motoriky.69 Ve škole mají často problémy 

s teoretickými úkoly. Čtení a psaní je oblast zvladatelná, avšak problémová. 

Co  se týče zaměstnání lidí s lehkou mentální retardací, je možnost zaměstnat 

je. Avšak jejich náplň práce je spíše na praktické úrovni.  

                                                            
67 Tamtéž, s. 33 
68 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
    lidské psychiky. Praha: Portál 1999, s. 148 
69 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci. Dětská klinická psychologie.    

 Praha:  AVICEUM, 1991, s. 116 
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Důsledkem této lehké mentální retardace je také dost často emoční a sociální 

nezralost, což se následně může projevit jako problém, například v rodině, 

ve výchově dětí, zaměstnání nebo zdravotní péči. Je také možnost, 

že se k tomuto stavu lehké mentální retardace připojí ještě další poruchy, 

jako je například autismus, epilepsie, poruchy chování a další.70 

„U příčin lehké MR nacházíme negenetické poškození plodu asi v 10 %  

případů, vlivy sociální a kulturní způsobující defekt asi v 30 %, určitou 

polygenní dědičností je dáno 60 % případů.“71 

 

• Středně těžká mentální retardace, IQ 35 - 49 (F71) 

Dříve označována jako imbecilita. 

Myšlení lidí se středně těžkou mentální retardací lze přirovnat k předškolnímu 

dítěti.72 S lidmi se středně těžkou mentální retardací je možno pracovat 

po výchovné stránce. Co se týče vzdělávání, je to velmi limitované. Většina 

z těchto lidí je nevzdělatelná. Jsou však schopni naučit se základním 

hygienickým návykům a také jsou schopni sami sebe obsloužit, i když 

je to někdy problém. Zvládají i lehké manuální práce, které ale bývají stejné 

a neměnitelné.73 Často je také potřeba, aby lidé se středně těžkou mentální 

retardací měli nad sebou odborný dohled, pokud vykonávají nějakou práci. 

Samostatný život v dospělosti je možný jen zřídka kdy. Navazování sociálních 

kontaktů je sice někdy problém, nicméně je zvladatelný. 

 

 

                                                            
70 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 27 - 28 
71 HORT, Vl. et. al. Dětská adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, s. 119 
72 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
    lidské psychiky. Praha: Portál 1999, s. 148 
73 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci. Dětská klinická psychologie.    

 Praha: AVICEUM, 1991, s. 117 
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„V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. 

Někteří jedinci dosahují vyšší úrovně v dovednostech senzoricko-motorických 

než v úkonech závislých na verbálních schopnostech, zatímco jiní jsou značně 

neobratní, ale jsou schopni sociální interakce a komunikace.“74 

 

I s touto formou mentální retardace se pojí další poruchy, např. autismus, 

epilepsie, tělesné postižení, ale i psychiatrické diagnózy. 

 

• Těžká mentální retardace, IQ 20 - 34 (F72) 

Dříve označována jako idiocie. 

Zde myšlení dosahuje na úroveň batolete.75 

Lidé s těžkou mentální retardací jsou jen těžko vzdělatelní a vychovatelní. 

V dospělosti jejich myšlení i řeč dosahují batolecí úrovně.  

Tudíž jsou schopni komunikovat jen pouze na úrovni určitých zvuků.76 

Myšlení je primitivní a jejich motorické schopnosti jsou velmi omezené. 

 

 „I když možnosti výchovy a vzdělání těchto osob jsou značně omezené, 

zkušenosti ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná 

rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji 

jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich 

soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života.“77 

 

 

 

                                                            
74 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 29 
75 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   

  lidské psychiky. Praha: Portál 1999, s. 148 
76 ŘÍČAN, Pavel; VÁGNEROVÁ, Marie a spolupracovníci. Dětská klinická psychologie.    

 Praha: AVICEUM, 1991, s. 118 
77 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 29 
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• Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) 

Lidé s hlubokou mentální retardací jsou výrazně omezeni ve svých potřebách. 

Motorika a pohyb jsou na nízké úrovni. Řeč je pouze na neverbální úrovni. 

Bývají inkontinentní, to znamená, že potřebují stálý dohled a péči.78 Příčiny 

u těchto tří dalších kategorií mohou být genetického i negenetického původu. 

Mezi negenetické příčiny se řadí poškození plodu embrya, plodu 

a novorozence. „Genetickými příčinami jsou v 10 % chromozomální anomálie, 

ve 3% vrozené poruchy metabolismu.“79 

 

Iva Švarcová uvádí ve své knize ještě dvě kategorie mentálních retardací: 

 

• Jiná mentální retardace 

jde o nesnadné či nemožné stanovení stupně mentální retardace na základě 

dalšího postižení, jako je například hluchota, slepota nebo těžké tělesné 

postižení. 

 

• Nespecifikovaná mentální retardace 

Mentální retardace je u jedince rozpoznána, ale na základě nedostatku 

informací, které by odpovídaly předešlým kategoriím, nemůže být určena.80 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
78 Tamtéž, s. 30 
79 HORT, Vl. et. al. Dětská adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, s. 119 
80 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 30 
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1.2.4 Mentální retardace v kombinaci s poruchami autistického   
          spektra a Downovým syndromem  
To, že má dítě mentální retardaci, není často konečnou stanovenou diagnózou. 

S mentální retardací se mohou pojit i další poruchy či syndromy. „Čím vyšší 

je u jedince stupeň mentálního postižení, tím jsou oblasti postiženy více 

a zvyšuje se také počet kombinací s dalšími vadami.“81 Nejčastější z nich jsou 

poruchy autistického spektra a Downův syndrom.  

 

Poruchy autistického spektra neboli pervazivní vývojové poruchy 

Pervazivní vývojové poruchy jsou jednou ze širokých oblastí, které zasahují 

do dětského mentálního vývoje. Slovo pervazivní znamená všepronikající, 

to znamená, že dítě je postiženo celistvě a do hloubky. Informace a jiné 

podněty nedokáže dítě s některou z pervazivních poruch zpracovávat tak jako 

jiné dítě, u kterého jsou mozkové funkce v pořádku. Pervazivní vývojové 

poruchy se objevují již v prvních letech života.  Psychiatr Lorna Wingová 

popsala tři oblasti, které jsou důležité pro pojmenování diagnózy. 

Je to takzvaná triáda poškození a jde především o potíže v komunikaci, 

sociálním chování a představivosti. Tedy stručně řečeno, diagnóza se stanovuje 

na základě chování dítěte. Termín poruchy autistického spektra je v podstatě 

to samé jako termín pervazivní vývojové poruchy.82 „Nicméně termín poruchy 

autistického spektra je považován za výstižnější, protože specifické deficity 

a abnormální chování jsou považovány spíše za různorodé než pervazivní.“83 

Triáda poškození se objevuje u každého typu poruch autistického spektra. Mezi 

jednotlivé poruchy se řadí například Dětský autismus, Rettův syndrom, 

Atypický autismus, Aspergerův syndrom a další.84  

                                                            
81 TICHÁ, Věra. Canisterapie u klienta s mentálním postižením. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).   
    Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 161 
82 THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál s. r. o., 2006, s. 58 - 59 
83 Tamtéž, s. 60 
84 Tamtéž, s. 6 
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Triáda poškození je tedy u všech typů poruch stejná, zároveň ale odlišná, 

protože každý člověk je individuální osobnost s individuálními projevy. 

Mentální retardace a autismus jsou dva rozdílné syndromy, avšak někteří lidé 

jsou postiženi oběma syndromy najednou. Do určité míry se dokážou částečně 

překrývat. „Přibližně 75 % dětí s autismem má rozumové schopnosti v pásmu 

mentální retardace. Nejčastěji se autismus pojí se středně těžkou mentální 

retardací (IQ 35 - 50).“85 Výzkumy ukazují, že děti s autismem mají větší 

problémy s pochopením některých emocí, zatímco děti s mentální retardací 

se napřed zaměřují na emoční stránku. Zjistilo se to na příkladu dvou 

fotografií, kde byli dva různí lidé, s odlišnými výrazy v obličeji.86 

  

Downův syndrom 

Downův syndrom je genetickou poruchou, při které se místo 46 chromozomů 

zrodí 47 chromozomů v jedné buňce.87 Jde o vznik nepárového chromozomu 

s číslem 21. Příčinou vzniku Downova syndromu je tedy takzvaná trizonie 

21. chromozomu. Různé hypotézy se snažily zjistit, jaké faktory přispívají 

k tomu, že vznikne tento nepárový chromozom. Spekulovalo se například 

o různých vlivech prostředí, o alkoholismu či TBC nebo syfilisu. Dále 

o životosprávě matky během těhotenství, drogy či nikotin. Žádný z těchto 

faktorů se neprokázal jako činitel pro vznik Downova syndromu. Jediné, 

co se prokázalo jako pravděpodobný faktor pro vznik Downova syndromu, 

bylo stáří rodičů.  Matky starší třiceti pěti let a otcové starší padesáti let mají 

větší pravděpodobnost, že se jim narodí dítě s Downovým syndromem.88 Tento 

syndrom ovlivňuje nejen rozumové schopnosti, ale i celkový vzhled člověka. 

                                                            
85 Tamtéž, s. 286 
86 Tamtéž, s. 286 
87 Tamtéž, s. 288 
88 ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, s. 120 
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Děti s Downovým syndromem mají specifický vzhled. Rysy v obličeji jsou 

spíše ploché, oči bývají úzké a šikmé, ruce a chodidla jsou malá a prsty krátké.  

Celková postava bývá menšího vzrůstu. Rozumové a motorické schopnosti 

jsou opožděné zhruba o tři měsíce, to znamená, že jejich mentální dovednosti 

odpovídají stupni lehké až středně těžké mentální retardace. Děti s Downovým 

syndromem jsou velmi společenští a dobře se socializují mezi ostatní.89 

 

 

1.2.5 Průběh a postupy, které se využívají při canisterapii u     
          mentálně postižených dětí 
Programy canisterapie u mentálně postižených dětí se zaměřují především 

na oblast jemné a hrubé motoriky a na logopedická cvičení. Důraz je také 

kladen na navázání kontaktu mezi psem a klientem. Terapie začíná tak, 

že klient pozdraví psa, samozřejmě dle svých možností. Je dobré, když pes umí 

podat tlapku, protože tím se děti učí i základním společenským návykům. 

Po podání tlapky řekne klient svoje jméno a psa pohladí. Pokud si klient hraje 

s nějakými hračkami, jako například se stavebnicí nebo puzzlem, je psí 

přítomnost velmi důležitým motivačním prvkem. Pes je pouze pasivním 

pozorovatelem, avšak má v klientovi vzbudit motivaci a zájem něco dělat. 

Na tomto základě terapeut může říci, že se pejskovi líbí, jak si klient hraje, 

že sleduje, jestli mu daná činnost jde. Pochvaly a povzbuzení se volí opatrně, 

protože vždy je třeba dbát na situaci a možnosti klienta. Pohybové aktivity jsou 

také velmi důležité a neměly by v canisterapeutickém programu chybět. Volí 

se například aktivita, kdy klient drží psa za vodítko a chodí s ním po místnosti 

nebo s ním závoní v plazení, samozřejmě zase podle svých možností.90  

                                                            
89 THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál s. r. o., 2006, s. 288 
90 MIČULKOVÁ, Olga;  FEJKUSOVÁ, Helena. Motivační programy pro osoby s mentálním    
    handicapem.  Canisterapie v praxi. B. m: b. n.,  s. 45 - 46 
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Klient má díky psovi také možnost naučit se pečovat o živého tvora, čímž 

poznává jeho potřeby a možnosti. Jde především o krmení psa, donesení čisté 

vody, starání se o jeho srst a respektování spánku, který také pes nutně 

potřebuje.91 

 

Paní Lenka Galajdová uvádí ve své knize kazuistiku chlapce jménem Míra. 

Jedná se o úryvek z canisterapeutického deníku, který byl veden během 

intenzivní dvanáctidenní terapie. Chlapcovi je sedmnáct let, avšak jeho 

mentální věk odpovídá třem až čtyřem letům dítěte. Míra trpí hlavně 

psychomotorickým neklidem, má malé osobní tempo, nemá rád pohyb 

a na kontakt se zvířaty je opatrný. První den, kdy začíná terapie, dává Míra 

najevo svůj nezájem. Křičí tak, že mu není rozumět, neúčastní se společných 

aktivit a k psovi se nechce přiblížit. Za dva dny, tedy den třetí si Míra psa 

opatrně pohladil. Vyžadovalo to však velké povzbuzování druhých a pes musel 

být ohlídán tak, že mu jeho majitelka držela hlavu. V tu chvíli byl Míra 

schopen psa pohladit a za to následovala pochvala. Šestý den se Míra 

dobrovolně vydá na nepovinný výlet se psem do lesa. Během výletu je aktivní. 

Sbírá houby a ptá se, kde je pes. Osmý den si psa hladí a češe ho. Poté také 

nakreslil jeho portrét. Desátý den je Míra schopen už psa i krmit a je na to 

velice pyšný. Psa krmí, dokud sušenky nedojdou. V den dvanáctý, kdy terapie 

končí, jde Míra se psem na procházku a neustále se ptá, jestli zase bude zítra 

pes.92 

 

 

                                                            
91 TICHÁ, Věra. Canisterapie u klienta s mentálním postižením. VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.).   
   Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o., 2007, s. 163 
92 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše. Praha: Grada Publishning, spol. s. r. o.,   
    1999, s. 94 
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Další příklad působení canisterapie je uveden v publikaci s názvem Povídání 

o canisterapii. Kazuistika pojednává o klientovi jménem Standa. Je mu 38 let 

a trpí těžkou mentální retardací. Standa je klidný, ale apatický bez navazování 

kontaktu. Pomočuje se, chodí a je nekonfliktní. Na začátku terapie má Standa 

z pejska radost. Hladí ho a směje se. Na druhého psa se ale už mračí a nechce 

ho pohladit. Terapie trvala zhruba pět měsíců. Z počátku Standa nijak 

nereagoval, byl apatický a na psy reagoval smíšeně. Někdy z nich měl radost, 

jindy před nimi utíkal z místnosti. Jeho sociální interakce byla méně výrazná. 

Ke konci terapie se apatie vytratila a jeho sociální interakce výrazně stoupla. 

Na psy začal reagovat radostně a co je důležité, začal vydávat první náznaky 

slov.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
93 Kolektiv autorů. Kazuistika V. Povídání o canisterapii. Vyškov: Sdružení pro pomoc   
    zdravotně postiženým „Piafa“, 2000, s. 34 - 35 
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1.3 Canisterapie pro děti s tělesným postižením 
Tělesné postižení v sobě zahrnuje širší spektrum postižení, které je buď 

dočasného nebo trvalého rázu. Obecně se dá ale říci, že se jedná o postižení 

motorických funkcí. Poškozen je nervový systém nebo pohybový a nosný 

aparát. Příčiny mohou být buď endogenní nebo exogenní.94  

Tělesné postižení může tedy být v důsledku nějaké nehody či zranění, které 

se člověku přihodí v kterémkoli věku jeho života nebo v důsledku organického 

poškození centrální nervové soustavy (CNS).  

 

1.3.1 Organické poškození CNS a jeho společné znaky 
Tyto poruchy CNS mají mnohdy společné znaky, které se projevují ve fyzické, 

ale i psychické oblasti. Jde například o poruchu motoriky, kdy má člověk 

zhoršenou koordinaci pohybu nebo špatnou koordinaci motoriky mluvidel. 

Dalším znakem je změna kognitivních funkcí. Myšlení je rigidní, což vede 

k určitému stereotypu. Zhoršuje se i lidské usuzování. Dále jde o poruchu řeči. 

Pokud není postižení tolik závažné, řeč se projevuje jen pouhou slovní 

neobratností. Při těžším postižení bývá někdy neschopnost verbálního 

vyjádření. Změny v emočním prožívání a sociálně-adaptační potíže 

jsou dalšími znaky, které jsou způsobeny v důsledku postižení CNS.95 

 

 

 

                                                            
94 EISERTOVÁ, Jaroslava. Canisterapie u klienta s tělesným postižením. VELEMÍNSKÝ,  
    Miloš. (ed.).  Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.,  
    2007, s. 172 
95 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
    lidské psychiky. Praha:Portál, 1999, s. 78 - 79 
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1.3.2 Syndrom dětské mozkové obrny 
Syndrom dětské obrny není jedinou formou obrn. Všeobecně lze říci: 

 

„Obrna je ztráta schopnosti uskutečnit volní pohyb a dělí se na obrnu 

částečnou (parézu), případně obrnu úplnou (plegii). Podle lokalizace lze obrnu 

dále rozdělit na monoparézu/monoplegii (postižení jedné končetiny), 

paraparézu/paraplegii (postižení dolních končetin), hemiparézu/hemiplegii 

(postižení pravé či levé poloviny těla včetně obličeje), 

kvadruparézu/kvadruplegii (postižení všech čtyř končetin). Diparéza se potom 

týká především dětí s dětskou mozkovou obrnou a projevuje se zejména 

spasticitou dolních končetin.“96  

 

U dětské mozkové obrny (DMO) dochází, jak již bylo zmíněno v předchozím 

odstavci, k narušení motoriky, která je charakteristická postižením volních 

pohybů. Příčiny DMO se objevují v prenatálním, perinatálním 

nebo postnatálním období a může být kombinována s dalším jinými 

poruchami. Dětskou mozkovou obrnou je postiženo 0,1 – 2 % dětí.97 

 

DMO se může projevovat různorodě, proto se rozlišují čtyři základní typy: 

• Hypotonická forma – objevuje se v prvních měsících života a během vývoje 

se mění v jinou formu DMO. 

                                                            
96 EISERTOVÁ, Jaroslava. Canisterapie u klienta s tělesným postižením. VELEMÍNSKÝ,  
    Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.,  
    2007, s. 173 
97 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
    lidské psychiky. Praha:Portál, 1999, s. 79 
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• Spastický, hypertonický syndrom – dítě nejen, že může mít postižené 

všechny čtyři končetiny, ale také hybnost svalů v oblasti úst a jazyka. 

• Atetoidní nebo dyskinetické syndromy – projevují se kroutivými a trhavými 

pohyby. V obličeji se objevují záškuby, proto je zde problém s verbálním 

vyjadřováním.  

• Mozečkový syndrom – zde jsou postiženy hlavně pohybové, ale i rozumové 

schopnosti. Jde o vzácnější formu.98 

 

1.3.3 Socializace dětí s DMO 
Sociální zkušenosti mají děti s DMO velmi omezené, protože jsou často 

izolováni buď v rodinách nebo ústavních zařízeních. Podoba jejich zevnějšku, 

kterou získaly díky DMO a reakce v obličejích díky mimovolním reakcím, jim 

také nepřispějí k ničemu dobrému. Druzí lidé je buď litují nebo jsou terčem 

výsměchu. Takto reagující společnost často tyto děti přivede do ještě větší 

izolace a samoty, protože je nedokáže přijatelným způsobem vzít mezi sebe.99 

 

1.3.4 Průběh a postupy, které se využívají při canisterapii 
         u tělesně postižených dětí 
Pokud canisterapeut pracuje s tělesně postiženým dítětem, je nutné, 

aby byl dobře seznámen s konkrétním druhem postižení. Dále je potřeba, 

aby byla terapie propojována s dalšími dostupnými a potřebnými terapiemi 

a dalšími odborníky, jako jsou například fyzioterapeuti a další. Důležitou 

součástí celé canisterapie je dobře propracovaný individuální plán a dané cíle 

pro konkrétního klienta.     
                                                            
98 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie   
     lidské psychiky. Praha: Portál, 1999, s. 79 - 80 
99 Tamtéž, s. 81-82 
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Při canisterapii u tělesně postižených dětí se dbá především na to, aby:  

• pes motivoval k pohybovým aktivitám, rehabilitaci a fyzioterapii, 

• pes byl přímo rehabilitačním prvkem, zejména při technice polohování, 

• pes napomáhal k uvolňování spastických svalů, 

• pes napomáhal k rozvoji jemné a hrubé motoriky, 

• pes sloužil k probourání pocitu osamělosti a strachu, 

• pes sloužil k navazování kontaktů.100 

 

„Pes jakýmsi šestým smyslem rozpozná invaliditu člověka a chová 

se k němu jinak - klidně a ohleduplně. A zdá se, že jsou velmi dychtiví pomoci. 

Je známo, že pohlazení psa přináší úlevu a uvolnění a může sloužit 

i jako dočasné odtržení od tělesného strádání.“101  

 

Ke canisterapii u tělesně postižených dětí, patří bezvýhradně technika, která se 

nazývá polohování. Jde o metodu, která je založena na přímém fyzickém 

kontaktu člověka a psa nebo více psů. Aby mohl celý proces efektivně 

probíhat, je třeba, aby klient neměl pocit strachu nebo ohrožení, ale naopak, 

aby získal důvěru ke psovi. To je jedna z důležitých věcí při práci s lidmi 

a se psy. Pokud by se klient cítil ohrožen v přítomnosti psa, v žádném případě 

nelze canisterapii provádět násilnou formou. Terapie může začít, pokud 

je klient plně adaptován a připraven.  

                                                            
100 EISERTOVÁ, Jaroslava. Canisterapie u klienta s tělesným postižením. VELEMÍNSKÝ,  
      Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.,   
      2007, s. 174 
101 Internetové stránky Máme otevřeno? o. s., O canisterapii [online]. [ cit. 2010-05-05].  

URL: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=216 
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Důležité také je, aby na začátku terapie byli přítomni blízcí lidé klienta. Někdy 

se jedná o rodiče, jindy o učitele, vychovatele.  

Zkrátka je potřeba navodit takové prostředí, aby byl klient v naprostém 

duševním i fyzickém klidu.102 Metoda polohování se využívá k uvolňování 

spastických, neboli křečových svalů. Působením tepla se tyto svaly uvolňují 

a je možné s nimi více pracovat.  

 

„Psi slouží k navození klidu, uvolnění, k prohřátí těla klienta. Mají 

tělesnou teplotu o jeden stupeň Celsia vyšší než člověk, což je velice přínosné 

pro klienty, kterým se určitá část těla špatně prokrvuje.“103  

 

Nejen teplo psa je přínosné pro svalové uvolnění, ale také to, jak pes dýchá 

a jak mu pulzuje srdce. To vše, pokud je klient v těsné blízkosti psa, působí 

na jeho svaly. Klient má možnost se plně na psa naladit, následně pak zklidnit. 

„Na canisterapii je krásné, že ke zklidnění a zpravidelnění dýchání dochází 

spontánně.“104 Polohování by mělo probíhat v klidné, vyvětrané, ale zároveň 

teplé místnosti, na zemi by měla být měkká podložka a podle možností klienta 

je dobré pustit nějakou klidnou a příjemnou hudbu. Dále se využívají různé 

polohovací pomůcky, jako jsou například polštáře, válce a jiné.                             

Jedna polohovací jednotka se pohybuje okolo 15 – 20 minut. 

Je to ale individuální a záleží na možnostech a aktuálních potřebách klienta. 

                                                            
102 BENEŠOVÁ, Michaela;  ZOUHAROVÁ, Marika. Metodicky popsané postupy a konkrétní   
     canisterapeutické aktivity (techniky).  VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle   
     objektivních poznatků.  České Budějovice: DONA s.r.o., 2007, s. 177 
103 NOVOTNÝ, S.; SVOBODOVÁ, I.; BLÁHA, B. Polohování se psy. SVOBODOVÁ, Ivona  
     (ed.). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. Praha: Česká zemědělská   
     univerzita v Praze, 2008, s. 50 
104 Internetové stránky Pomocné tlapky o. p. s., Polohování se psy [online]. [ cit. 2010-05-08].   
     URL: http://www.canisterapie.cz/cz/canisterapie-zakladni-informace/polohovani-se-psy- 
     10.html 
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Nejlepší je, když je klient svlečen do spodního prádla, protože tak nejlépe 

může působit teplo zvířete na člověka.105                               

 

Příklad jak využít jedné z polohovacích metod: 

 

„dítě na boku (lépe, když si stranu zvolí samo – individuální 

preference), DK pokrčeny, hlava podložena polštářem, psi z čelní a zádové 

strany (pokud jsou psi 3, možno ze zádové strany 2 psy – záda, podkolenní 

jamky), mezi koleny polohovací had (či možno i horní pokrčenou nohu dát 

na psa a polohu stabilizovat polohovacím hadem)“106                                                     

 

Polohování má znatelně viditelnější výsledky, než při běžné canisterapii.  

 

„Řekla bych, že pro takových pět až deset procent klientů je polohování 

naprosto úžasnou metodou, dalších patnáct až dvacet procent by z něj mělo 

prospěch alespoň dočasně nebo do nějaké míry. Jsme na třiceti procentech. 

Celý zbytek potenciálních klientů, tedy něco kolem sedmdesáti procent, jsou 

lidé, kteří potřebují hlavně komunikaci a aktivizaci.“107 

 

Publikace pod názvem Povídání o canisterapii uvádí kazuistiku pětiletého 

chlapce Jakuba, který trpí DMO s postižením motoriky a intelektu. Terapie 

probíhala pět měsíců. Je schopný zvedat hlavu, převrátí se ze zad na břicho, 

                                                            
105 BENEŠOVÁ, Michaela;  ZOUHAROVÁ, Marika. Metodicky popsané postupy a konkrétní  
     canisterapeutické aktivity (techniky).  VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle  
     objektivních poznatků.  České Budějovice: DONA s.r.o., 2007, s. 177 
106 BENEŠOVÁ, Michaela;  ZOUHAROVÁ, Marika. Metodicky popsané postupy a konkrétní   
     canisterapeutické aktivity (techniky).  VELEMÍNSKÝ, Miloš. (ed.). Zooterapie ve světle   
     objektivních poznatků.  České Budějovice: DONA s.r.o., 2007, s. 178 
107 FREEMAN, Michaela. Canisterapie není jen polohování. Pes přítel člověka, 7/2008, s. 26 
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ale pouze z pomoci druhé osoby, nechodí a sám se nenají. Předmět uchopí také 

pouze za pomoci, protože sám není schopen něco udržet. Na výzvu 

k manipulaci s předmětem nereaguje. Cílem terapie bylo uvolnění dolních 

končetin, rozvinout řeč a zvýšit pohyblivost končetin.                              

Začátek terapie byl náročný. Jakub nespolupracoval a plakal. Postupně 

si ale začal zvykat, a proto se mohlo začít s polohováním, kde se mu dávala 

hlava a záda na psí tělo. Do uší mu byla pouštěna hudba pro lepší relaxaci. 

Na konci terapie se mu mírně zlepšila pohyblivost a dosáhlo i uvolnění 

svalového napětí. Také se výrazně zlepšilo i emoční ladění a při písničkách 

si zpíval.108 

 

 

Zde teoretická část práce končí a dále navazuje na část empirickou, která 

pojednává o canisterapii v praxi, konkrétně u dětí s mentálním a tělesným 

postižením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
108Kolektiv autorů. Kazuistika I. Povídání o canisterapii. Vyškov: Sdružení pro pomoc    
     zdravotně postiženým „Piafa“, 2000, s. 26 - 27 
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2 Empirická část 
Empirická část této práce se zabývá metodou pozorování. Celé pozorování 

proběhlo v rámci canisterapie u dětí s mentálním a tělesným postižením. 

Pozorování spadá do kategorie kvalitativních výzkumů a jeho účel 

je zpracován v jedné z následujících kapitol. 

 

 

2.1 Metodologie kvalitativního výzkumu 
Kvalitativní výzkum se provádí v dlouhodobějším kontaktu s terénem či situací 

dané osoby nebo skupiny. Situace nejsou nijak uměle navozené a bývají 

v přirozeném a reálném prostředí pozorovaného. Cílem kvalitativního 

výzkumu je sesbírání co nejvíce dat, čímž jsou myšleny různé poznámky, 

deníky, fotografie, rozhovory a jiné. Hlavním úkolem je zjistit, proč 

a jak se lidé za daných situací chovají. Do výsledku se pak zaznamenává, 

co výzkumník vypozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat jedinou 

maličkost, která by mohla být použitelná pro celý výzkum.109 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
109 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005,    
     s. 51 - 52  
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2.2 Metoda pozorování 
Pozorování představuje snahu zjistit, co se opravdu děje. Může být například 

skryté – otevřené nebo zúčastněné – nezúčastněné, strukturované – 

nestrukturované, pozorování v umělé situaci – v přirozené situaci 

nebo nakonec pozorování sebe sama – někoho jiného. Pozorování rozlišuje 

účastníka do několika kategorií, které záleží na jeho aktivitě a účasti. 

• Úplný účastník – pozorovatel tráví se skupinou co nejvíce času, 

avšak neprozrazuje svou totožnost. 

• Účastník jako pozorovatel – je téže součástí skupiny a na rozdíl od prvního 

typu účastníka, druzí znají jeho pravou totožnost. 

• Pozorovatel jako účastník – provádí pozorování, ale méně se účastní dění 

ve skupině. Jeho totožnost je známa. 

• Úplný pozorovatel – pozoruje skupinu, avšak bez jejího vědomí. 

Pozitivum spočívá v tom, že nijak svou přítomností skupinu nemůže 

ovlivňovat. Tento typ pozorovatele je možný pouze na veřejných místech, 

ne v uzavřených prostorech uprostřed skupiny.110 

Jelikož se tento výzkum zakládá na zúčastněném pozorování, je třeba popsat 

jednotlivé kroky, které jsou pro tuto metodu základní strukturou.  

 

První krok spočívá v navázání kontaktu. Je třeba, abychom se s prostředím, 

které budeme pozorovat, dobře seznámili, tudíž je snazší seznámení neodkládat 

a začít již před celým procesem pozorování. Je to sice časově náročné, 

ale za to efektivnější. Jako pozorovatelé bychom měli zachovávat určitý 

korektní přístup a dodržovat postupy, které budou pro ostatní účastníky 

důvěryhodné.  Dalším krokem je samotné pozorování. Jedná se o takzvané 

                                                            
110 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005,  
     s. 191 - 192 
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popisné pozorování, jehož cílem je podrobný popis prostředí, situace 

a události.  

Fokusované pozorování je o vytvoření celkového rámce všeho, co se v průběhu 

děje. Nakonec selektivní pozorování, které se zakládá na negativních 

událostech a dohledávání dalších událostí, které mohou být ještě použity. 

Dalším krokem je záznam dat, který je velmi důležitý během celého 

pozorování. Pozorovatel zapisuje to, co viděl, co sám prožíval, popisuje různé 

změny a vzorce chování. Poznámky jsou dvojího typu.  

 

• Popisné poznámky – popisuje se například prostředí, ve kterém pozorování 

probíhá, to znamená uspořádání místnosti, použité materiály a jiné. 

Dále portréty jedinců, jejich chování, projevy, gesta nebo jak mluví. 

 

• Reflektující poznámky – zde jde především o úvahy účastníka pozorování. 

Co se během pozorování naučil, co bylo přínosem, popis etických 

problémů, které nastaly během pozorování a jiné. 

Na konec nastává závěr pozorování, kdy se musí účastník odpoutat 

od pozorované skupiny.111 

 

2.2.1 Moje pozorování  
Výzkum, kterým jsem se zabývala, bylo pozorování čtyř dětí při canisterapii. 

Terapie se vždy účastnil jeden pes a dvě děti.  Z toho dvě děvčata 

byla postižena mentálně a dva chlapci, kteří měli zase postižení tělesné. 

Terapie s chlapci a terapie s děvčaty probíhala vždy v jiném dnu. Pozorovala 

jsem jejich chování a reakce za přítomnosti i nepřítomnosti psa. 

                                                            
111 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005,  
     s. 193 - 198 
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2.2.2 Účel pozorování 
Účelem tohoto výzkumu bylo porozumět smyslu canisterapie a porovnat 

tuto terapii u dvou skupin postižení. Je zřejmé, že metoda polohování, 

která byla zmiňována v teoretické části, se aplikuje u klientů, kteří jsou tělesně 

postižení. U dětí s lehkou mentální retardací polohování není třeba. Smyslem 

výzkumu tedy je porovnat hlavně jejich reakce a projevy spokojenosti, 

popřípadě nespokojenosti a aktivity, které mohou být u obou postižení 

společné nebo naopak rozdílné.   

 

2.2.3 Zúčastněné pozorování 
Chtěla jsem být přímo v procesu této terapie a pozorovat, co lze všechno dělat 

s pomocí psa, který má být hlavním motivačním prvkem terapie a jaké reakce 

dětí může pes podnítit. To byl hlavní důvod tohoto pozorování.  Má účast 

při canisterapii byla spíše pasivní a ve většině případů se zakládala 

na pozorování, popřípadě na rozhovorech s terapeuty i dětmi. I přesto jsem 

ale nebyla úplně vzdálena a do procesu canisterapie jsem několikrát mohla 

vstoupit přímo (například, že jsem s něčím pomohla). O tom však, co se bude 

dít a jak bude canisterapie probíhat, rozhodovala terapeutka podle možností 

klientů, ale i svého psa. Fyzická přítomnost při terapii je nenahraditelnou 

složkou zkoumání a pozorování. Je možné vidět situaci velmi reálně 

a to je mnohdy velkou výhodou. Naopak přímá účast pozorovatele může zase 

ovlivnit pozorované, kteří by za jiné situace, tedy bez účasti pozorování, 

jednali nebo se chovali jinak, možná autentičtěji. 

 

2.2.4 Děti, které se účastnily terapie 
Děti s lehkou mentální retardací a děti s tělesným postižením. Jejich věk 

se pohyboval v rozmezí 10 až 15 let. 
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2.2.5 Metodologie bádání 
Absolvovala jsem 14 hodin pozorování. Každá canisterapie trvá 1hodinu 

na stejném místě. Vše probíhalo v jedné místnosti, a jak jsem již dříve 

zmiňovala, šlo o pozorování dětí v interakci se psem. Nejprve jsem byla v roli 

člověka, který si mapoval prostor a seznamoval se s novým prostředím. 

Poté jsem zastupovala roli pozorovatele. 

 

 

2.3 Proces pozorování 
Tato kapitola již popisuje přímý proces pozorování. Nejprve šlo o mapování 

prostředí, posléze pak pozorování dětí při činnostech v rámci canisterapie. 

 

2.3.1 Popis místnosti, kde canisterapie probíhala 
Canisterapie probíhala vždy ve stejné místnosti – v herně, kde probíhaly i jiné 

aktivity. Jelikož všechny tyto aktivity jsou věnované dětem, je zapotřebí, 

aby byla místnost pestrá, barevná a vybavená vším, co je pro děti pohodlné 

a potřebné. Místnost byla prostorná, natřená oranžovou barvou. Jedná 

se o teplý odstín, a proto dokáže vytvořit útulnější a příjemnější prostředí. 

Do půlky místnosti byl položen tmavě zelený koberec, který byl potištěný 

různými ornamenty. Po obvodu stěny, která byla naproti vstupním dveřím, 

stály skříně s vystavěnými poličkami. Také tam byla televize. V části 

nepokryté kobercem bylo spojeno několik stolů s židlemi. V části s kobercem 

stála oranžová pohovka, křesla a různé pomůcky, které byly zapotřebí k hrám 

a terapiím.  
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2.3.2 Popis pozic, kde se děti při terapii pohybovaly 
Veškerá terapie začínala tak, že se všichni, včetně psa posadili na zem 

do kroužku. Pes byl nedílnou součástí terapie, a proto nesměl chybět 

od začátku. Jeho pozice byla většinou blízko u dětí nebo těsně mezi nimi.  

Pokud se jednalo o terapii s děvčaty s mentálním postižením, pes měl své místo 

uprostřed kruhu. Pokud šlo o chlapce s tělesným postižením, pes setrvával 

v těsné blízkosti jejich těl. Důvodem bylo jejich postižení, jelikož lidé 

s tělesným postižením mají ztuhlé svalstvo, teplo psa uvolňuje jejich napětí. 

Terapie s děvčaty neprobíhala pouze na koberci, jelikož se mohla volně 

pohybovat, využívala prostoru po celé místnosti (například prolézání tunelu, 

běhání kolem stolu a tak dále). Z důvodů tělesného postižení chlapců terapie 

probíhala pouze na ploše koberce. Popis celé místnosti a pohybu dětí 

je zaznamenáno v mapce, která je umístěna v příloze číslo jedna. 

 

 

2.3.3 Vztah dětí k terapeutovi  
 

A) vztah k terapeutovi za přítomnosti psa 

a1) děvčata 

Hned od začátku bylo vidět, že obě mají s terapeutkou vytvořen vztah. 

Jen co se objevila se psem ve dveřích, z jejich tváří zmizel neutrální výraz 

a vystřídal ho úsměv a nadšení. Někdy vítaly napřed psa, potom terapeutku 

a chtěly hned vědět, co se bude následující hodinu dít. Obě se bez problému 

pohybovaly a tak se hned ujaly psa a hrály si s ním nebo ho česaly 

nebo se s ním jen tak mazlily. Ne vždy však byla nálada a nadšení do práce 

tak veliká. Terapeutka se jim také věnovala hned od první chvíle, kdy přišla. 

Někdy se stalo, že potřebovala vyřídit nějaké formality a odešla z místnosti, 

i proto tam měla svého čtyřnohého přítele, aby prozatím zastoupil její pozici.  
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Od začátku jsem mohla vidět, že vztah terapeutky s děvčaty není jen formální, 

ale že vyzařuje určitou hloubku a porozumění. Děvčata ale také byla schopna 

brát terapeutku jako autoritu, proto pro ně nebyl problém v určitých chvílích 

uposlechnout její příkaz nebo zákaz. 

 

a2) chlapci 

U chlapců probíhalo vše trochu jinak. Jakmile se objevila terapeutka se psem, 

vždy vítali nejprve psa, teprve potom terapeutku. Neznamená to, 

že by k terapeutce neměli vytvořený žádný vztah, ale myslela jsem si, 

že přítomnost psa pro ně byla natolik vzácná, že chtěli být v jeho přítomnosti 

co nejdříve. Důvodů, proč to tak bylo, mohlo být více. Chlapci na psa 

a terapeutku většinou čekali ve svých invalidních vozících, popřípadě leželi 

na zemi, takže pro ně bylo přirozenější nejdříve zdravit psa, protože jim byl 

lépe dosažitelný. 

Tím tedy není řečeno, že by chlapci měli k terapeutce špatný vztah, 

jen je pro ně pohodlnější zaměřit se nejprve na psa. 

 

 

B) vztah k terapeutovi za nepřítomnosti psa 

b1) děvčata 

Zde jsem nepozorovala žádné zásadní změny, jelikož nepřítomnost psa 

byla minimální. Pes se jinak účastnil celé canisterapie, jen v rámci některých 

úkolů musel místnost opustit a přijít za chvíli. Jak už jsem psala v předešlém 

odstavci, děvčata měla k terapeutce dobře vytvořený vztah a pokud pro ně měla 

terapeutka připravené úkoly, děvčata neváhala a většinou vše plnila 

s nadšením. Jen někdy se stávalo, že jedno z děvčat bylo brzy unavené, 

protože než se dostavila na canisterapii, měla před tím ještě taneční kroužek.  
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Stávalo se, že byla pak podrážděná nebo naopak nadměrně rozjařená. To někdy 

způsobilo, že terapeutce odsekávala, nedávala pozor, ale to nezáviselo 

na přítomnosti nebo nepřítomnosti psa. 

 

b2) chlapci 

Chlapci též nereagovali v nepřítomnosti psa nijak neobvykle, protože věděli, 

že se pes za chvíli vrátí a bude plnit úkol, za který ho potom budou moci 

pochválit. V jeho nepřítomnosti musí tedy svou pozornost upřít na terapeuta, 

který po nich vyžaduje nějakou činnosti (v tomto případě jde o nějakou 

smyslovou činnost). S tím většinou neměli problém, jen občas byly chvíle, 

kdy nechtěli spolupracovat, a bylo vidět, že jsou v jiném světě. Když se pes 

vrátil zpět, vrátil se jim i úsměv na tvář a byl menší problém začít zase 

spolupracovat. 

 

 

2.3.4 Vztah dětí a komunikace mezi sebou 
 

A) za přítomnosti psa 

a1) děvčata  

Vztah děvčat mezi sebou nebyl ničím zvláštní, ale pokud byl přítomen pes, 

komunikovaly spíše s ním nebo s terapeutkou. Mezi sebou moc komunikaci 

nerozvíjely, ale vše bylo zřejmě způsobené přítomností psa. Na něho spadala 

veškerá pozornost.  

 

a2) chlapci 

U chlapců jsem mohla pozorovat téměř to samé, co u děvčat. Jejich pozornost 

se většinou upínala na psa, a proto neměli moc zapotřebí komunikovat mezi 

sebou.  
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Jen občas jeden z chlapců měl rád, když mohl tomu druhému poradit 

(ale v tom smyslu já všechno vím, já všechno znám). Tedy, upínání zraku 

na psa, byla pro chlapce hlavní činností. Ale když bylo třeba nebo když 

je terapeutka vyzvala, pomohli si navzájem.  

 

 

B) za nepřítomnosti psa 

b1) děvčata 

Pokud nebyl přítomný pes, děvčata moc nekomunikovala. Neměla velkou 

potřebu navazovat nějaké bližší přátelské vztahy. A proto, když pes nebyl 

přítomen, obě si s něčím hrály, ale každá sama. Každá z nich měla svůj určitý 

vnitřní svět, který jim stačil k tomu, aby se nějak zabavily a byly spokojené, 

i když tam pes nebyl. 

 

b2) chlapci 

Chlapci též nebyli bez přítomnosti psa nijak zvlášť komunikativní. U jednoho 

z chlapců to souviselo s jeho postižením. V rámci jeho ochrnutí nemohl 

moc mluvit. Druhý chlapec rád mluvil, ale byly to neustále nějaké rady 

nebo to, co ten den zažil. Pokud šlo o nějakou vzájemnou pomoc, z tělesného 

hlediska to nebylo možné, ale v rámci plnění nějakých úkolů si chlapci 

dokázali pomoci. 

 

 

2.3.5 Hry a činnosti v rámci terapie 
Co se týče her a činností v rámci terapie, je několik druhů, které jsou 

ale závislé na postižení nebo na situaci člověka. Hry a činnosti mohou být 

pohybové, smyslové, hmatové, polohovací a další. Vše slouží k lepší stimulaci 

člověka a přizpůsobuje se jeho potřebám.  
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Pokud jde o tělesně postiženého člověka, výborné jsou polohovací cvičení. To 

usuzuji z rozhovorů s terapeuty, kteří s tímto mají nějakou zkušenost. Jako laik 

neznám všechny fyziologické spojitosti, ale zkušenost jednoho terapeuta byla, 

že chlapcovy ochrnuté nohy se po několika polohovacích cvičeních postupně 

začaly uvolňovat. Chlapec i tak nemohl nadále chodit, ale jeho nohy díky 

tomuto polohování nebyly tolik strnulé jako předtím. 

 

A) děvčata  

U děvčat a u chlapců se hry a činnosti lišily na základě jejich rozdílných 

postižení. U děvčat to byla více pohybová cvičení.  

 

Příklad: doprostřed místnosti se dal látkový tunel. Děvčata měla tím tunelem 

prolézt a na konci tunelu byl rozstříhaný papír, na kterém byla nakreslená 

postava. Každé z děvčat mělo svoji rozstříhanou kupičku, a aby si každá 

poznala tu svou, papír měly jinak barevný. Vždy, když prolezly tunelem, 

musely vzít jeden kousek papíru a někde stranou mozaiku poskládat tak, 

aby v celkovém výsledku vznikl obrázek, na kterém je postava člověka. 

Aby byla jejich cesta tunelem ztížená, terapeutka tam občas hodila kus 

piškotu, na který pes zareagoval a do tunelu vlezl také. Dívka se tedy musela 

vypořádat se ztíženou cestou tunelem, kde byl i pes. Byla to pro ně zábava, 

protože byly v těsném kontaktu se zvířetem. Dále pak například dívky měly 

vyjmenovat, jaké má člověk smysly. Pokud to uhodly, měly ten určitý smysl 

ukázat na psovi a následně za jejich správnou odpověď psu dát kousek piškotu. 

V konečném důsledku – dívky i pes byli spokojení. 
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B) chlapci 

Zde se o aktivní pohybová cvičení nejednalo. V rámci canisterapie se dělají 

různá polohovací cvičení, ale u toho jsem přítomna nebyla. Já jsem mohla 

pozorovat například cvičení, které bylo podobné jako u děvčat. Jednalo 

se o rozeznávání zeleniny a ovoce. Chlapci měli říci název a poté, zdali 

se jedná o zeleninu nebo ovoce. Když věděli správně, pes dostal kousek 

piškotu. Další cvičení se odehrávalo následujícím způsobem: Pes odešel 

za dveře. Mezi tím jsme na těla chlapců poskládali půlky piškotů 

(například na krk, pod břicho, do ruky, na nohy, pod nohy). Psův úkol, poté 

co se vrátil do místnosti, bylo najít u chlapců všechny piškoty a sníst 

je Pro chlapce byl toto neobyčejný zážitek, protože se pes dotýkal čumákem 

jejich těl. Jeden piškot jsme schovali pod chlapcovo břicho. Pes věděl, že tam 

je a svou silnou touhou dostat piškot, obrátil čumákem chlapce na záda. 

Pro chlapce to byl příjemný prožitek a radost z doteků, které mu pes poskytl.  
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2.4 Závěr empirické části 
Když shrnu poznatky ze svého bádání, je naprosto zřejmé, že canisterapie 

velmi pozitivně působí na psychický i fyzický stav člověka. Fyzické změny 

či zlepšení jsem bohužel neviděla, protože pokud je práce zaměřena 

na fyzickou stránku osobnosti, je za potřebí více času a práce všech 

přítomných. Literatura a zkušenosti terapeutů ale dokazují, že fyzické změny 

nastávají. Jde především o uvolňování spastických svalů. To, že ale působí 

na psychiku a pozitivní reakce dítěte je také nezpochybnitelné. Usuzuji 

tak na základě mého pozorování, u kterého jsem mohla být přítomna, ale také 

na základě rozhovorů s terapeuty, kteří se této terapii věnují již několik let. 

Pokud jde tedy o rozdílnost v aktivitách a činnostech u těchto dvou skupin dětí 

obecně, pro tělesně postižené je vždy dobré polohování, pro děti s lehkou 

mentální retardací jsou vhodná různá cvičení, která podporují myšlení. 

 

Co se týče rozdílu v postižení pozorovaných dětí, myslím si, že děvčata měla 

větší chuť spolupracovat, protože je jejich postižení tolik neomezovalo. Větší 

možnost pohybu jim dovolovalo dělat prakticky všechno. Mohou běhat, skákat, 

chodit. Chlapci tyto možnosti nemají a to je vědomě omezuje. I když 

si už na svoje postižení pravděpodobně zvykli, není pro ně jednoduché, jak 

říkala  terapeutka, při canisterapii pouze ležet. Nemohou za psem běhat, musí 

čekat, až si psa přivolají sami nebo ho přivolá terapeut. To jsem viděla jako 

nevýhodu v postižení těchto dětí. Aktivity se tedy lišily hlavně v pohybových 

cvičeních. Největší radost měly dívky při aktivitě, kdy prolézaly spolu se psem 

tunelem. Chlapci zase, když pes sbíral z jejich těl piškoty. Co se týče 

efektivnosti aktivit, větší radost a nadšení se objevovaly, když se pes přímo 

a aktivně zapojoval do hry. Pokud děti pouze vyjmenovávaly nějaká slova 

a po správném zodpovězení mohly psa pohladit, neměly z toho takovou radost, 

jako když pes byl součástí hry.  
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Bylo nepřehlédnutelné, jak se výrazy v obličejích dětí kladně změnily, když 

se jich pes přímo dotýkal. Byl pro klienty pozitivní motivací, proč se o něco 

snažit, proč přemýšlet nad věcmi, které jsou pro nás zdravé lidi běžné.  

Přítomnost a fyzický kontakt, který pes nabízí, byl pro tyto děti nezastupitelnou 

složkou. Po rozhovoru s terapeutem jsem se dozvěděla, že práce s dětmi 

jde mnohem lépe, když je pes přítomen a hlavně, když je aktivně zapojen 

do terapie, což vyplynulo i z mého pozorování. Vše začíná příchodem psa, 

to samo o sobě už navodí příjemnou atmosféru a v člověku se probudí touha, 

která požaduje již něco víc, než se jen na psa dívat. Chce být se psem 

v kontaktu, chce ho odměňovat a hladit. A proto, aby tohle všechno mohl 

udělat, je zapotřebí, aby předtím splnil nějaký požadovaný úkol. S výhledem, 

že za ten požadovaný úkol bude moci být se psem v kontaktu, jde všechno 

lépe, snadněji a hlavně s chutí. Toho jsem si všimla, když jsem pozorovala 

reakce dětí v přítomnosti psa. Na první pohled rozdíly nejsou moc zřetelné, 

ale v průběhu pozorování jsem si změn všímala. Vše samozřejmě také vychází 

z individuálních potřeb klienta, které jsou ovlivněny jeho stupněm či druhem 

postižení. Ale ať je postižení jakékoliv, účinek canisterapie je stejný. Pes 

je silná motivace, která pozitivně působí na stav člověka. Jsem velmi ráda 

za to, že jsem tento fakt mohla pocítit velmi reálně. Přítomnost na canisterapii 

pro mne byla obohacující a dala mi novou motivaci se touto oblastí více 

zabývat osobněji, v budoucnu snad již i se svým vlastním psem. 
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Závěr 
Cílem této práce bylo poukázat na jednu z několika druhů animoterapie, 

při které se využívá pes jako léčebný prostředek. Svou fyzickou přítomností 

dokáže potěšit, rozesmát, ale i léčit a učit novým věcem. Proto v práci nesměly 

chybět obecné základní informace o canisterapii, její historie a smysl, proč 

se touto terapií zabývat. Znovu, jak již bylo dříve zmiňováno, terapeutické 

využití zvířat je i v dnešní době málo známé. Ti, kteří mají o této terapii nějaké 

povědomí, jsou většinou lidé, kteří pracují v sociální sféře. To znamená, 

například pedagogové, sociální pracovníci, vychovatelé, ale i fyzioterapeuti 

a mnozí další. Možností, které animoterapie nabízí, je spousta, avšak její 

působení v České republice je teprve, dá se říci, u zrodu. Tato práce přibližuje 

ostatním lidem pohled na proces canisterapie, konkrétně pak již u dětí 

s mentálním, nebo tělesným postižením. Životy dětí, které mají nějaké 

postižení, se mnohdy často liší od dětí zdravých. I přesto, že se dnešní přístupy 

snaží integrovat děti s postižením do běžného společenského života, ne vždy 

je to možné. Pro ně samotné je někdy problém vyrovnat se s následky jejich 

postižení. Věci, které jsou pro zdravé děti samozřejmostí, mohou být naopak 

pro děti s postižením překážkou. Proto by měla být canisterapie motivační 

i léčebnou metodou v překonávání těchto překážek. Literatura, ač jí není 

mnoho, popisuje několik přístupů, které napomáhají k duševní i tělesné 

pohodě. O tom, zdali to tak funguje i v praxi pojednává empirická část práce. 

Ta se zaměřovala na pozitivní či negativní působení psa a jeho využití 

při hrách. Canisterapie je obor, který si zaslouží velkou pozornost. Nejde jen 

o nějaké bezdůvodné a vynucené si hraní se zvířetem. Jde o podpůrnou 

metodu, která nabízí zlepšení kvality života, zároveň dává radost a motivaci 

nezůstávat pasivní.  
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Příloha č. 1 
Mapka místnosti a nejčastější pohyb dětí při canisterapii 

(viz. empirická část) 
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Příloha č. 2 
Fotografie dětí při canisterapii 

 

Malý chlapec s Downovým syndromem 
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Děti s lehkou mentální retardací 
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