
Příloha č. 1  

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že mám 

písemný souhlas zákonných zástupců dětí na fotografiích. Pro zaručení anonymity je 

písemný souhlas uložen a je k dispozici k případnému nahlédnutí v mém osobním 

archivu. 

 

 

                        
   

                        
 

                         
 

                        



 
 

 

                         
 

 

  
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

PRŮVODNÍ DOPIS A DOTAZNÍK 
 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Anežka Kejřová,  jsem studentkou Speciální pedagogiky v Praze na UK a 

provádím výzkum pro svou diplomovou práci na téma Analýza podmínek canisterapie.  

Dovoluji si Vás oslovit, protože Vaše zařízení se věnuje dětem/ klientům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ráda bych Vás touto cestou poprosila o chvilku Vašeho času 

(do 10min) a energie na vyplnění krátkého dotazníku a to i v případě, že u Vás není 

canisterapie prováděna. 

Canisterapie proniká do čím dál většího počtu zařízení, ale kvůli nejednotnosti v mnoha 

oblastech skýtá tato terapeutická metoda rizika, která mohou ovlivňovat kvalitu 

terapeutického procesu. Cílem mé práce je zaměřit se na úzký, ale zásadní okruh rizik a 

to z pohledu personálu školy kam canisterapeutický tým (pes a psovod) dochází. Oblasti 

mého zkoumání se zaměřují na to zda-li jsou problémy na úrovni komunikace s 

psovodem, dále také zda-li je tato terapeutická metoda podrobována plánování a 

hodnocení a to vše v souvislosti se vzděláním psovoda.   

Věřím, že díky dostatku výzkumů na toto téma se zanedlouho dosáhne dokázat, že je 

třeba jednotnosti při výcviku psů a nutnosti vzdělání psovodů, dále také možnosti 

snadného výběru canisterapeutického týmu,  nutnosti zpracovat metodiky práce apod. 

Čili, že je třeba založit zastřešující organizaci v České republice, která by si toto vše 

dala za úkol. Proto Vám budu vděčná za Vaši spolupráci na výzkumu. 

Dotazník je díky odesílání přímo na server Survio zcela anonymní  a velmi snadný na 

ovládání, takže jeho vyplnění Vás nebude stát velké úsilí. Stačí pouze kliknout na níže 

uvedený odkaz a je možné začít s vyplňováním. V případě potřeby, samozřejmě, 

přepošlete pracovníku školy, který se touto aktivitou zabývá. 

V dotazníku užívaná zkratka CT znamená  canisterapie.  

V případě zájmu o zaslání výsledků z výzkumu vypište na konci svou e-mailovou adresu. 

 

      Děkuji za ochotu Bc. Anežka Kejřová 
 

 

Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího 
dotazníku. 
 
 
1. Je, nebo byla, ve Vašem zařízení prováděna canisterapie? (V případě, že NE 
vyplňte, prosím, otázku č.2 a v následujících otázkách zaškrtněte možnost "V otázce 
č.1 jsem odpověděl/a NE") 

 ANO 

 NE 

2. V případě, že NE je to z důvodu ... (v případě, že jste v předchozí otázce 
odpověděli ANO zaškrtněte zde 1.odpověď) 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a ANO 

 Nevyužitelnosti CT u našich žáků/ klientů 



 Náročnosti vyhledávání canisterapeutických týmů a jejich nabízených služeb 

 Z jiných důvodů (prosím, vypište)  

3. Jakým způsobem jste vyhledali CT tým? (V případě výměny více CT týmů vypište, 
prosím, všechny možnosti) 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 Přes výcvikovou organizaci pořádající CT zkoušky pro psy 

 Inzercí 

 Na doporučení 

 Jinak (prosím, vypište)  

4. Je u Vás canisterapie prováděna stejným CT týmem? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

5. Proč došlo k výměně CT týmu? (V případě, že jste v předchozí otázce odpověděli 
ANO zaškrtněte zde 2. odpověď) 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 V otázce č.6 jsem odpověděl/a ANO 

 Kvůli vhodnosti psovoda jiné cílové skupině než té naší 

 Z jiných důvodů (prosím, vypište)  

 

6. Má pes docházející do Vašeho zařízení doklad o vykonané CT zkoušce? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

7. Má psovod certifikát či jiný doklad o vzdělání v oblasti CT?  

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 Ano 

 Ne 

8. Je psovod orientovaný v problematice cílové skupiny? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 



 ANO 

 NE 

9. Používá psovod při samotné realizaci CT přiměřené metody práce pro konkrétní 
děti/ klienty? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

10. Dokážete zařadit používanou metodu canisterapie u Vás v zařízení (dle obecného 
dělení dle Pet Partners, dříve Delta Society)? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 AAA - činnosti za asistence zvířat 

 AAT - terapie za pomoci zvířat 

 AAE - vzdělání za pomocí zvířat 

 Nedokážu posoudit 

11. Jsou stanovené cíle CT pro jednotlivé děti/ klienty? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

12. Provádíte ve spolupráci s psovodem plánování CT (alespoň rámcové)? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

13. Hodnotíte spolu s psovodem práci a pokroky dítěte/ skupiny dětí u nichž je CT 
využívána? 

 V otázce č.1 jsem odpověděl/a NE 

 ANO 

 NE 

14. Mám zájem o zaslání výsledků z dotazníkového šetření 

 NE 

 ANO (vypište e-mail)  

 



 


