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ABSTRAKT 

Klára Černá: Člověk a jeho pes, pes a jeho člověk 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra sociologie 

Diplomová práce, 76 stran, 2013 

Práce, zaměřená na úlohu psa v mezilidských vztazích. První část nabízí úvod do 

problematiky v podobě historie, etologického exkursu, psychobiologických účinků zvířete na 

člověka a kulturního zakotvení. Výzkumná část se za použití zakotvené teorie soustředí na 

mladé dospělé v Praze.  

Cílem je odhalení základních forem, souvislostí a důsledků tohoto soužití na mezilidské 

vztahy. 

 

Klí čová slova  

Human-animal studies;  pes; zakotvená teorie;  mezilidské vztahy; zvíře a společnost 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Klára Černá: Man and his Dog, Dog and its Man 

Charles University in Prague, Faculty of Arts, Department of Sociology 

Theses, 76 pages, 2013 

Work, focused on the role of dog in human relationships. The first part provides an 

introduction to the problem and its historical, ethological, cultural a biopsychological 

consequences to human beings. 

The second part -  research, used grounded theory. Focused is  on young adults in Prague. 

The aim is to reveal the basic forms of implications of cohabitation with dog on interpersonal 

relationships. 
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1. TÉMA SOUŽITÍ ČLOVĚKA A PSA 

Téma života zvířat v lidské společnosti – a lidí ve společnosti zvířat nabylo v posledních 

desetiletích na oblibě. Změny probíhají jak v samotném pojetí toho, co zvíře je, tak i toho, 

jaký význam a pozice ve společnosti mu je přičítána. V této práci bych se ráda zaměřila na 

psa a to hned z několika důvodů.  Začnu tím osobním, jako většina lidí, kteří se tématem 

zabývali – ano i já mám psa a psi tvoří nedílnou součást mého života.  Tento fakt je jistě 

jedním z hlavních důvodů mé orientace. Druhým důvodem je skutečnost, že jsem si při svých 

několika cestách po Evropě nemohla nepovšimnout toho, že v České republice je společnost 

vůči psům značně otevřená a tolerantní, kterážto skutečnost se stala zdrojem mého zájmu.  Při 

debatách s přáteli a známými o tom, v čem se přístup ke psům v té či oné zemi liší, jsme 

povětšinou skončili u konstatování, že „Tam psy berou jinak.“ Ačkoliv si tento závěr říká 

spíše o srovnávací studii, zeptala jsem se, jak vnímáme psy my.  Za všeobecné „my“ dosazuji 

– lidé v produktivním věku, jejichž zvíře tvoří nedílnou součást jejich života, lidé, kteří jsou 

se psem veřejně viditelní, které se psem potkáte nejen na zeleném plácku před domem. 

Kritériem je mi především ona viditelnost – která mne tolik fascinuje. 

 

Téma je z hlediska tradičního pojetí sociálních věd komplikováno tím, že člověk – lidský 

jedinec má psa, zvíře – tvora do lidské společnosti zapojeného, ale přitom stojícího mimo ni1. 

Zvíře jedná podle naučeného a cítěného, ale lidské symbolické hodnoty samy o sobě mu 

nejsou přístupné. Ačkoliv je ve společnosti aktérem, z pohledu této analýzy je brán jako živý 

objekt lidského jednání a interpretací.  Pes zde tedy není pojímán jako aktér o sobě, ale jako 

prostředek lidské komunikace a motivace či spouštěč jistých způsobů jednání. 

 

1.1. CÍL PRÁCE 
Cílem zkoumání je poukázat na rozšířený fenomén „viditelného“ psa v soudobé české 

společnosti, proniknout a porozumět tomu, jaké mají psi místo v každodenním světě 

„dnešních“ mezilidských vztahů, a jakých podob a forem může nabývat.    

Jedním z možných přínosů je odkrytí dosud ne zcela využitých příležitostí na trhu, který se ke 

psům váže. Pochopením motivací a připisovaných významů lze lépe pochopit, jaké jsou 

potřeby a přání majitelů psů při výběru zboží a služeb a toto poznání pak následně aplikovat.  

                                                             
1 VANDROVCOVÁ, Tereza. 2010, dostupné na  http://humanimal.cz/texty_soubory/sociologie-zvirat.html 
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Ze svého subjektivního hlediska bych si ráda ujasnila vlastní úhel pohledu, „očistila se“ od 

habitualizovaného systému poznatků a jednání, a přiblížila se tak k tomu, jak jinak a proč 

může být tato problematika nahlížena. 

 

1.2. TÉMA V HUMANITNĚ ORIENTOVANÝCH VĚDÁCH 

Problematika člověka a psa je v rámci humanitních věd rozpracována především z hlediska 

psychologie a pedagogiky2.   

Přehledově lze základní okruhy zájmu rozdělit na: využití volného času; zvíře a jeho přínos ke 

vzdělávání; terapeutické využití; historické a kulturní pozadí; etické dimenze vztahu; mediální 

obraz a prezentace; pes jakožto součást společnosti.   

Na poli historie se psi vyskytují již od starověku – v podobě vedlejších postav a společníků 

významných historických postav.  

Antropologií jsou psi reflektováni, dalo by se říci od počátků založení této vědy. Kulturní 

antropoložka Molly Mullin se zabývala zkoumáním zvířat v antropologii. V rámci 

etnografických výzkumů je zkoumání vztahu ke zvířatům součástí obecných výzkumů.  

V rámci klasické antropologie nalezneme studie, v nichž pes slouží jako nástroj zkoumání 

daného společenského procesu či formace. Za příklad můžou posloužit práce C. Geertze, C. 

Levi-Strausse, E. E. Evans-Pritcharda, nebo J. C. Ewerse. U současných autorů se pozornost 

zaměřuje ve větší míře na dimenze samotného vztahu člověka a zvířete.3 

Většině lidí se při zmínce jména I. P. Pavlova vybaví kromě pražské stanice metra také reflex 

a slintající psi. V oboru psychologie byl průkopníkem psí tematiky, nikoliv už jen v pozici 

pokusného objektu, v 60. letech Boris Levinson při zkoumání účinků zvířete při terapii. Od té 

doby proběhl nejeden výzkum a byla vydána nejedna studie o využití a působení zvířat, 

nejčastěji psů, při práci se širokou škálou klientů. Zmínila bych alespoň některá jména: A. 

Katcher, M. Baun, F. R.  Ascione, A. H. Fine 4. 

Oborem, dnes již etablovaným na nejedné univerzitě v zahraničí – v USA, Kanadě, Británii, 

Německu, Izraeli a Holandsku, jsou Human-animal studies, věnující se zvířecí problematice 

                                                             
2Při zkoumání diplomových a bakalářských prací, dotýkajících se tématu člověk-pes v rámci humanitně orientovaných fakult 
Univerzity Karlovy – nalezneme vypracované práce na filozofické fakultě, pedagogické fakultě, fakultě humanitních studií, 
fakultě sociálních věd, v rámci studia sociální práce i na fakultě tělovýchovy a sportu. 

3 MULLIN, Molly.  Animals and Anthropology. Society and Animals. 2002  10(4): 387-394. Dostupné na 
http://animalsplatform.com/assets/library/477_s1049.pdf 
 
4 FINE, Aubrey H. editor  Handbook on Animal-Assisted Therapy. San Diego, California, 2006.  
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také ze sociálně-vědní perspektivy. Své uplatnění nachází na školách i odborných pracovištích 

– počínaje veterinárními a sociálně-vědními instituty konče. Tento interdisciplinární obor jde 

skrz etologii, zoologii, psychologii, antropologii, historii a sociologii. Počátky jeho 

institucionalizace jsou datovány do 80. let a pojí se ponejvíce se jmény psychologů, jako 

například A. H. Katcher, A. M. Beck, J. Serpell aj. Samotná příčina vzniku specializovaného 

oboru, tedy potřeba hlouběji zkoumat zakotvení zvířat v lidské společnosti, je průvodním 

znakem proměny, kterou vztah člověk-zvíře prochází. Založení nového oboru ukazuje na 

potřebu určit, zkoumat a definovat přesněji pozici jiných živočišných druhů v kontextu soužití 

s homo sapiens.  

Z hlediska sociologie byl pes a zvířata obecně, po dlouhou dobu považován za téma víceméně 

irelevantní. Tento přístup byl dán dlouhodobou antropocentrickou orientací, jejímž zástupcem 

se stal především G. H. Mead, kde zvířata sloužila hlavně jako kontrast vůči lidskému 

jednání. Určitý průlom způsobila práce C. D. Bryanta5, počínaje roku 1979 zveřejněním 

článku:  The Zoological Connection: Animal-Related Human Behavior, 6  kde rozčlenil 

základní oblasti možného sociologického zájmu: 

• Zvířata jako sociální problém  

o Ohrožují – pokousáním, nemocemi 

o Ubývají  - potřeba ochrany 

o Přemnožují se – potřeba regulace 

o Mazlíčci – spotřebovávají zdroje, využitelné pro lidstvo 

o Znečištění mazlíčky 

 

• Hnutí za práva zvířat - vliv na výrobu, výzkum 

 

• Práce 

o Zaměstnání se zvířaty spjatá - jak jsou společností vnímána 

o Pomocná zvířata, zvířata plnící práci lidí 

 

                                                             
5
VANDROVCOVÁ, Tereza. .Písemná práce k předmětu Soudobé sociologické teorie v rámci doktorského studia. 2010 

Dostupné na http://humanimal.cz/texty_soubory/sociologie-zvirat.html 

 
6BRYANT, Clifton D. .The Zoological Connection: Animal-Related Human Behavior . 1979, Social Forces 58(2): 399-
421. Dostupné na http://www.animalstudies.msu.edu/ASBibliography/bryant1979.php 
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• Náhrada mezilidského kontaktu zvířetem 

 

• Kriminalita  – pomoc při vyšetřování či páchání, také jako objekt zločinu 

 

Nejdále došla institucionalizace tématu v anglofonních zemích – v rámci American 

Sociological Association došlo v roce 2002 k založení sekce s názvem Animals and Society, 

British Sociological Assotiation  následovala příkladu o čtyři roky později, když v roce 2006 

vydělila Animal – Human Studies Group. 

 

1.2.1. V ČESKÉ SOCIOLOGII 

V české sociologické vědě se do 90. let minulého století téma psa neobjevuje ani v souvislosti 

s volnočasovými aktivitami tehdejšího obyvatelstva. 

Pes jakožto sociologicky relevantní téma se u nás začíná rýsovat až v 90. letech, patrně 

v návaznosti na psí „boom“, zapříčiněný celospolečenským uvolněním.  Větší a 

systematičtější pozornost je problematice věnována až v posledním desetiletí. V rámci ČR se 

tímto tématem zabývali nejvíce Ivana Hejhalová, Petr Kouřil  a Tereza Vandrovcová.  

Při zpracovávání tématu jsem začala u Ivany Hejhalové. Ta vychází z etnometodologie a 

myšlenek Michela Foucaulta – koexistenci lidí a psů podrobuje kontextuálnímu rozboru 

společenských obratů, metafor a reálií, výsledkem čehož je jistá paralela vývoje obecné psí 

identity na pozadí měnícího se lidství, tento přístup používá především ve svém článku „Jak 

štěkají psi a jak lidé“ 7. Tento článek volně navazuje na její diplomovou práci8. Psí tematice se 

dále věnuje ve stati o výcviku vodících psů v organizaci9 z etnometodologické perspektivy, 

kde se zaměřuje na konstrukci pravidel výcviku vodících zvířat. V úvodní rešeršní práci 

předkládá problém zkoumání psů v sociologii s konstatováním, že zabývat se ve výzkumu 

zvířaty nutně vyvolává otázky a pochybnosti. Současně předkládá sociologické směry, 

v nichž je zohlednění a zapojení zvířat do analýzy žádoucí. Jmenovitě jsou to Actor-Network-

Theory (ANT) a Science and Technology Studies (STS), které za součást sítí považují nejen 

lidi, ale též technologie, média a věci. 

                                                             
7HEJHALOVÁ, Ivana.  Jak štěkají psi a lidé. Biograf (34), 2004. Dostupné na 
adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v3403 

8HEJHALOVÁ, I.  Pes Baryk a občan Barykov: Možnosti a omezení druhého.  [diplomová práce]. Praha: FSV UK, 2003. 

9HEJHALOVÁ, Ivana.  Výcvik vodicích psů v organizaci. Sociologický časopis 46 (4), 2010. 
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V návaznosti na Ivanu Hejhalovou se zabýval problémem kompetencí u zvířat Petr Kouřil  

z Masarykovy Univerzity v Brně. 

 

Vzhledem k již zmíněné skutečnosti, že tematika je  sociologicky relevantně zpracovávána 

nejvíce v anglofonních zemích, věnovala jsem značně času i úsilí studiu literatury a zdrojů 

z human-animal studies. Tomuto oboru u nás počala vyšlapávat cestičku Tereza 

Vandrovcová, absolventka katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  

Těžiště jejího zájmu je soustředěno na problematiku zvířecích práv ve světle humánně-

odpovědné společnosti. Ve své práci 10  se zabývá statusem zvířat – pokusných objektů, 

v perspektivě mechanismů konstrukce tohoto statusu.  

1.3.  TÉMA PSA V ČR –  LITERATURA A FILM 

V předlistopadové době se vědecká pozornost k tématu "pes" upínala především z důvodů 

jeho výcvikové využitelnosti - a to lovecké a policejní kynologie. Vyšla zde dlouhá řada 

publikací o chovu, o pracovních plemenech a způsobech výcviku. Nalezneme i několik 

publikací o zájmovém chovu a společenských plemenech. Snad také díky vysoké úrovni 

české kynologie a zájmu o původ a historii zvířete se objevují hodnotné publikace skutečně 

fundovaných autorů H. Kholové - zabývající se lidsko-psí historií, A. Mikuly nebo proslulého 

etologa Z. Veselovského. 

Se psy se mimo literaturu odbornou a populárně naučnou potkáme také jakožto s hrdiny v 

beletrii i literatuře pro děti – asi nejpopulárnější v době předlistopadové byli Bílý tesák od J. 

Londona, Vlčák Kazan J. O. Curwooda, či Bella z dětské knížky Bella a Sebastian11. Z 

původních českých autorů jsou asi nejznámější K. Čapek se svou Dášenkou, nebo Můj pes 

Jaryk od A. Zhoře. Jako postavy vedlejší či okrajové, na něž se obrací hlavní hrdina, hrají 

svou roli u nejednoho autora – od světových klasiků k současným autorům. Po roce 89 se 

začalo vydávat množství popularizující literatury a také beletrie i časopisů, z nichž některé 

jsou uvedeny níže. 

Periodika 

Od roku 1956 vychází měsíčník Kynologie, který byl v roce 1967 přejmenován na „Pes, přítel 

člověka“, věnovaný výcviku, plemenům, výstavám a chovu psů. 

                                                             
10VANDROVCOVÁ, Tereza. Status zvířat jako experimentálních objektů v širší sociologicko-historické perspektivě. Praha, 
FFUK, 2009. 
 
11AUBRY, Cecile;  Bella a Sebastien 
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1990 až 1992 vycházel „Cerberus“, zaměřený na psy a kočky. Od roku 1995 vychází 

měsíčník „Svět psů“. V roce 2007 započalo vydávání Psích sportů, zaměřených na širokou 

škálu sportů, určených psům a jejich pánům. Krom těchto časopisů vychází mnoho 

specializovaných periodik z jednotlivých plemenných a sportovních klubů či sdružení. 

Pes ve filmu 

Krom tiskovin mají psi neoddiskutovatelné místo ve filmu a seriálech. K nejpopulárnějším u 

nás v době předlistopadové patří Kólie Lassie12 a vlčák Šaryk13. V následující době si srdce 

dospělých i dětí získalo 101 dalmatinů 14, K9 -Jerry Lee15, seriál Komisař Rex, nebo z 

produkce po roce 2000 – například americké filmy Čivava z Beverly Hills16, Hotel pro psy17 a 

další. 

Internet 

Pro přehledovou úplnost dodávám, že existuje velké množství internetových zdrojů, 

zabývajících se psem. Při zadání hesla „pes“ jsme doslova zahlceni množstvím stránek a 

komunitních serverů v širokém rozpětí kvality i kvantity. Kromě e-shopů s potřebami a 

doplňky pro psy – jejichž zaměření variuje od vybavení pro pracovní upotřebitelnost 

k obchodům s luxusní psí módou a šperky; více či méně odborných stránek o psí tematice  - 

výchově, krmení, trávení volného času, krom toho všeho nalezneme nezanedbatelné množství 

osobních blogů a stránek, na nichž majitelé psů prezentují své miláčky. Výrazným rysem 

takovýchto stránek je častá idealizace zvířete a vyjadřování emocionálního pouta k němu. V 

rámci těchto prezentací samozřejmě nalezneme i takové, kde je zobrazení psa a jeho 

dovedností motivováno komerčním zájmem. 

  

                                                             
12Lassie; USA, 1954, režie Bonita Granville, Hollingsworth Morse, seriál 

13Čtyři z tanku a pes; Polsko, 1966, režie Andrzej Czekalski, Konrad Nalecki, seriál 

14101 dalmatinů; USA,1961, režie HamiltonLuske, animovaný film 

15K-9, můj přítel se studeným čumákem; USA, 1989, režie  Rod Daniel, film 

16Čivava z Beverly Hills ;USA, 2008, režie R. Gosnell 

17Hotel pro psy; USA/ GE, 2009,  režie T. Freudenthal 
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2. BIOLOGICKÉ A ETOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY ZAČLENĚNÍ PSA DO SPOLEČNOSTI 

Svoji práci zahájím pojednáním o domestikaci a základní etologii psa. Tento úvod považuji za 

nezbytný, neboť právě tyto „reálné“ charakteristiky mnohdy vstupují do kontrastu s „běžným 

věděním“ a interpretacemi psího chování. Ozřejměním místy vynikne kontrastní linie vztahu 

člověk-pes. Také se jedná o vědomostní a názorovou linii, která mne poznamenala a s níž 

přistupuji k tématu. 

2.1.  DOMESTIKACE A ROZŠÍŘENÍ PSA 

O psovi je možné říci, že je to všestranné zvíře s celosvětově rozšířeným výskytem. 

Nalezneme jej téměř na celém světě, v nejrůznějších velikostech, barvách, rasách, se srstí 

dlouhou i krátkou, rovnou či vlnitou, anebo dokonce bez srsti. Pes je skutečně tvorem, který 

je držitelem pomyslného rekordu různorodosti. Tato psí variabilita je zakotvena geneticky, ale 

je to člověk, který geneticky zakotvené vlohy selektuje a rozvíjí cíleným výběrem. 

Pozorováním tělesné formy volně se pářících toulavých psů se ukazuje, že pokud by 

neprobíhal cílený chov, došlo by k postupnému „návratu“ k některým původním „vlčím“ 

rysům, jako je delší čumák, středně dlouhá srst, střední velikost, obohaceným o místně 

výhodná přizpůsobení (např. teplé kraje – kratší srst, větší uši..)18. Toto je možné ilustrovat na 

toulavých psech amerických. 

Na původ a vznik psa existovaly a dodnes existují různé názory – počínaje teorií jeho 

prapředků, přes proces domestikace a otázkou historického časového určení konče. 

V čeledi psovitých najdeme nejen psy a vlky, ale i lišky, kojoty a šakaly. Obecně je za psího 

předka považován především vlk. Také u vlka si můžeme všimnout velké variability co do 

velikosti a barvy srsti. Zatím bylo identifikováno dvacet čtyři poddruhů19, z nichž však některé 

již byly vyhubeny. Někteří autoři – například Konrád Lorenz, počítali mezi psí předky i 

šakaly a další psovité šelmy. Tato teorie však byla revidována ve prospěch teorie „vlčí“ a to 

na základě výzkumu psího genomu20. U některých plemen je však vliv kojota a šakala nejen 

možný, ale i značně pravděpodobný. 

                                                             
18BECK, Alan M. The Ecology of Stray Dogs : A Study of Free-Ranging Urban Animals. 

 

19KANDR, Michal. Vlčí svět [online]. bez udání data [cit. 2011-05-03]. Poddruhy. 

 

20MOREY, Darcy F. Dogs - Domestication and the Development of a Social Bond. Cambridge University 
Press,  2010. Roku 1990 Robert K. Wayne udělal rozbor mitochondriální DNA sedmi psích plemen a 26 populací vlka. Vlk 
byl identifikován nejbližším příbuzným. 
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Pomyslný příběh začíná přibližně před 14ti až 15ti tisíci lety – do této doby je datován 

nejstarší nález společně pohřbeného člověka a psa 21- také v otázce datování počátku soužití 

panovala po dlouhou dobu nejednotnost22. Na rozdíl od násilně domestikované ovce či slepice, 

pes se stal lidským společníkem v podstatě dobrovolně v průběhu neolitické revoluce. Někteří 

autoři to však datují hlouběji do minulosti. Například psycholog Stanley Coren23, přičítá 

úspěch menšího kromaňonce před silnějším neandrtálcem právě přítomnosti prapředků psa u 

kromaňonce, kteří poskytli našim předchůdcům dostatečnou kompetitivní výhodu před 

zdatnějším, ale psa prostým příbuzným.. 

Nejen v Evropě vůči psím předkům - vlkům panovalo a dosud panuje mnoho předsudků – ve 

směsici strachu z šelmy a touhy po jejím triumfálním zabití24. Přestože by se současná 

evropská kultura dala těžko označit jako kultura lovců, je zabití vlka – predátora možným 

zdrojem potvrzení mužnosti a síly, chrabrým skolením nebezpečného nepřítele. Ano, při lovu 

pomocí střelných zbraní není možné uvažovat o souměřitelnosti šancí, ale přesto zůstává akt 

zabití projevem nadvlády a dominance. Ještě dodnes přežívá ve vědomí mnohých lidí vize 

vlka-vlčího psa - líté a krvelačné bestie, která na lidský rod útočí bez váhání. 

Není bez zajímavosti, že negativní vnímání vlka má kořeny ve stejné době, jako domestikace 

psa. Zatímco pro lovce byl vlk-šelma konkurentem, jejich soužití bylo založeno na jisté 

ambivalentní toleranci, plné soupeřivosti ale zároveň též sounáležitosti a úcty. Na tento 

přístup je možné usuzovat z pozorování vztahu tzv. „primitivních“ kmenů. S šelmou je možno 

se magicky ztotožnit, získat část její síly, je obávaným protivníkem či konkurentem, ale není 

nepřítelem tak, jak je pojem „nepřítele“ často vnímán naší kulturou. Neboli jako někdo/něco, 

čeho je třeba se za každou cenu zbavit, vyhladit jej a případně i popřít. Šelmy, a zvláště pak ty 

velké, jsou objektem mnohých kultů.25 Jejich kult pak bývá často kombinací strachu a úcty. 

Teprve v průběhu procesu usazování, když se lovci a sběrači plodů přeorientovávají na 

zemědělství a pastevectví, se stal „nezkrocený“ vlk postupně symbolem žravosti, zla a 

                                                             
21MOREY, Darcy F. Dogs - Domestication and the Development of a Social Bond. Cambridge University 
Press,  2010. str.24, Bonn-Obersdorf 

 
22KHOLOVÁ, Helena. Historie psího rodu., 1. Kapitola 

 
23COREN, Stanley. The Modern Dog : A Joyful Exploration of How We Live with Dogs Today. Simon and Schuster, 
2008.   

 
24KUKLIŠ, Libor. Gnosis9.net [online]. 25.1.2005 [cit. 2010-08-06]. Norská vláda povolila odstřel čtvrtiny vlků v zemi. 

25FRAZER , James George. Zlatá ratolest. Praha, Mladá Fronta, 1994. str.461 
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postrachem, zatímco jeho hodný a poslušný bratr - domestikovaný a podřízený pes, symbolem 

příkladné oddanosti a věrnosti. 

 

Domestikace je dlouhodobý proces proměny divokých zvířat v zvířata domácí - vhodná 

k chovu člověkem. Probíhá ochočováním a chovem vybraných jedinců, kteří se jeví být 

vhodnými nositeli požadovaných vlastností. Slovo domestikace je odvozeno od domus – 

latinsky domov.  Tento lingvistický původ nás odkazuje k sepětí zvířete s domovem, tedy 

s člověkem. 

Prvním krokem při domestikaci – tehdy ještě vlka – byl přirozený výběr. Vlk je tvor velice 

plachý. Stálejší lidské obydlí s sebou neslo koncentraci různých odpadků (odpadní jámy jsou 

dnes jedním z nejcennějších zdrojů poznání o životě našich předků), které jistě lákaly 

nejenom šelmy psovité. Ty se naučily pohybovat poblíž lidských obydlí – a ti jedinci, kteří 

byli méně plaší, získali pravidelný zdroj obživy, což bylo prvním krokem výběru26. Likvidace 

odpadu měla zpětně vliv na zlepšení životních podmínek lidí. Ostatně, někde jsou psi jako 

požírači odpadu využíváni dodnes. Mimoto varovali tito psí předci před vetřelci, což byla jistě 

funkce vítaná. Postupně tak pravděpodobně došlo k ochočení některých zvířat – která již 

geneticky vykazovala sníženou plachost vůči lidem. Odlišit první psy od vlků nemusí být 

vždy zcela jednoznačné – pro domestikovaná zvířata je však charakteristický menší vzrůst, 

daný jak výživově chudší – byť snadno dosažitelnou - dietou, tak i cíleným výběrem menších 

zvířat; snížení věku, potřebného k dosažení pohlavní zralosti (progeneze) a zachovávání 

juvenilních rysů u dospělých (neotenie). Při zkoumání vlivu domestikačního procesu se také 

ukázaly významné rozdíly ve velikosti mozku ve prospěch divokých předchůdců oproti 

zdomácnělým zvířatům. 

Zajímavostí je psí štěkot – štěkot jako komunikační prostředek mezi dospělými u vlka 

nenajdeme, slouží pouze ke komunikaci se štěňaty. Zdivočelí psi spolu taktéž nekomunikují 

štěkotem. Tento hlasový projev se vyvinul převážně jako komunikační prostředek, 

určený lidem. „Samozřejmě jsme preferovali psy, kteří s námi komunikovali akusticky, řeči psí 

tváře příliš nerozumíme a nadto je docela problém tímhle způsobem varovat třeba někoho, 

kdo spí.“ 27 Zkoumáním nahrávek psího štěkotu28 se ukázalo, že i člověk, který psa nikdy 

neměl, je schopen porozumět, zda se jedná o štěkot varovný či hravý. 

                                                             
26 MOREY, Darcy F. Dogs - Domestication and the Development of a Social Bond. Cambridge University 
Press,  2010. Str.200. Plachost je do značné míry dědičná – jak bylo prokázáno pokusným chovem lišek v Rusku 

 
27HOUSER, Pavel. Science World [online]. 21.1.2008 [cit. 2011-05-03]. 
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Lidé a psi mají také společné některé biologické charakteristiky. Sdílíme rysy neotenie – 

dospělci většiny savců mají zakódováno specifické chování vzhledem k mláďatům. Toto 

chování často zahrnuje pozornost a péči. Podíváme-li se na rysy mláďat savců, nelze si 

nepovšimnout, že mají určité společné rysy: větší hlava a oči v poměru k tělu – specificky 

„dětské“ proporce, díky nimž je snadné je identifikovat. Výběrovým chovem jsme dosáhli 

zachování a zdůraznění těchto rysů u psů. Nejviditelněji u krátkolebých plemen s rozpláclým 

čenichem, kteří díky tomu získali vzhled „tváře“ podobný lidem.   

2.2.  ETOLOGICKÝ KONTEXT 

Psy nalezneme opravdu téměř všude – u australských aborginců, u tibetských mnichů, 

původních obyvatel obou amerických světadílů, inuitů a samozřejmě v rámci naší 

euroamerické kultury. Tam všude psí prapředek lidi následoval, přizpůsobil se a byl 

přizpůsoben.  Důvodů, proč se právě pes stal natolik rozšířeným společníkem člověka, je více. 

V prvé řadě jeho předchůdci jsou zvířata společenská, žijící v pevných skupinách 

s příbuzenskými vazbami, hierarchicky organizovanými. Pes je věrný své smečce – v případě 

domácích psů rodině, v případě psů pracovních psovodovi. To je jeden z podstatných rozdílů 

mezi psem a kočkou – u nás druhým29 nejoblíbenějším domácím zvířetem. Kočka je vázána 

na určité místo, kdežto pes následuje člověka z místa na místo. Dalším důležitým bodem je 

hierarchická organizace vlčí smečky, z které pramení schopnost psa akceptovat hierarchii 

určenou mu člověkem. V tomto bodě bych ráda podotkla, že výrok „homi homini lupus“ – 

člověk člověku vlkem ve smyslu boje všech proti všem je taktéž značně zkreslený. Vlčí 

smečka naopak vykazuje až obdivuhodnou konzistenci se smyslem pro pomoc svým členům. 

Psi i vlci taktéž patří mezi savce hravé, což dává další prostor vzájemné interakci. 

2.3.  PSYCHOLOGICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY PSA NA ČLOVĚKA 

K biologickým předpokladům řadím specifické účinky, jimiž psi, ale i jiní mazlíčci působí na 

člověka. Tyto mechanismy se spolupodílejí na specifické percepci – v této práci zkoumaného 

psa. Výzkum fungování a významu zmíněných mechanismů patří největší měrou na pole 

psychologie a sociální psychologie. 

                                                                                                                                                                                              
28MOREY, Darcy F. Dogs - Domestication and the Development of a Social Bond. Cambridge University 
Press,  2010.  

29PEŠKA, René. Hobby.cz [online]. 6.10.2010 [cit. 2011-05-03]. Milion psů, stejný počet koček. Většina lidí v Česku má 
doma zvíře. 
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Prvním bodem je redukce vzrušení a úzkosti v přítomnosti psa 30- autoři tento jev přičítají tzv. 

biofilii,  neboli lidské tendenci zaměřovat se na vše živé, či život připomínající. Další faktor je 

koncentrace – výzkumy od 50. let prokazují, že koncentrace prakticky na cokoliv má 

zklidňující vliv na lidské tělo.31 K fyzické  relaxaci psi přispívají také svým tělesným teplem, 

pakliže jsme s nimi v kontaktu. V terapii je blahodárného účinku psího doteku využíváno 

například při polohování u nemocných, dlouhodobě upoutaných na lůžko. 

Bodem zde asi nejdůležitějším je sociální percepce psí přítomnosti. Bylo dokázáno, že lidé 

v přítomnosti přátelsky vypadajícího zvířete jsou vnímáni jako mnohem přátelštější, 

šťastnější, zdravější, odpočatí a méně ohrožující než bez přítomnosti zvířete32. 

Pes také může posloužit jako komunikační most, což může být například v rodinách, kde 

mají jednotliví členové spolu problém jakkoliv komunikovat, záchytným bodem. Ať už ve 

formě projekce svých myšlenek do „úst“ zvířete: „No jo, Azorovi se to líbí.“, nebo jako 

společné téma.  Tento efekt jako první podrobněji rozebral psycholog Boris Levinson, který 

svého psa s úspěchem využíval v psychoterapii k navazování dialogu s dětmi.33 Děti, které 

nechtěly s psychologem mluvit, oslovovaly často psa a povídaly si s ním. V rámci 

terapeutického využití nachází psi upotřebení coby prostředek, pomocí něhož je možné 

navázat kontakt s lidmi, kteří jej odmítají. 

O tom, že pes slouží spolehlivě jako sociální facilitátor může vyprávět snad každý majitel 

psa ve městě. Lidé se zvířetem vnímáni jako přístupnější, je s nimi možné navázat kontakt 

skrze zvíře. Člověk se psem bývá často osloven zcela neznámými lidmi 34 . Uvedené 

skutečnosti zdatně využívá nejeden profesionál z oboru PR či reklamě. O účinnosti a 

přitažlivosti tématu může svědčit prostor, věnovaný zvířatům politiků a celebrit. Také 

v ulicích Prahy můžeme potkat žebráky různého věku, v přítomnosti zvířete – v některých 

případech se jedná o čisté „zneužití“ zvířete, kdy slouží čistě jako prostředek emocionálního 

vydírání. Většinou ale slouží těmto lidem, kteří jsou jinak sociálně vyloučeni, jako opora, 

                                                             
30Nejedná-li se o člověka s fóbií ze psů 

31KRUGER, Katherine A.; SERPELL, James A. Handbook on Animal Assisted Therapy : theoretical foundations 
and guidelines for practice.: Academic Press - Elsevier, 2006. Animal-Assisted Interventions in Mental 
Health: Definitions and Theoretical Foundations, str. 21-34. 

32KRUGER, Katherine A.; SERPELL, James A. 2006 

33LEVINSON, Boris. The Future of Research into relationships Between People and Their Aimal Companions.  In: New 
Perspectives on our Lives with Companion Animals. Philadelphia : University of Pensylvania Press, 1983. Str. 536-
551. 

34 KETCHER, Aaron. New Perspectives on our Lives with Companion Animals. Philadelphia : 
University of Pensylvania Press, 1983. Str.519-531 
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tvor, kterému mohou důvěřovat, který je má rád a nezradí a který je nikdy a za nic nebude 

soudit.  Pes má vlastnosti „super-rogeriánského“ terapeuta, který umí donekonečna 

naslouchat a nikdy neprojeví nesouhlas nebo nepochopení. 35. 

  

                                                             
35BOZARTH, Jerold D. The Person-centered Journal [online]. 15.5.2003 [cit. 2011-05-07].  
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2.4. KULTURNÍ VNÍMÁNÍ A VYUŽITÍ PSA 

2.4.1. KULTURNÍ KONTEXT PSA 
Jak již bylo zmíněno, pes je rozšířen téměř po celém světě, ale způsob jeho využití a vnímání 

se v jednotlivých kulturách i v průběhu minulých dob značně liší. 

Stejně jako mnoho jiných pro člověka důležitých zvířat, i pes má své nezpochybnitelné místo 

v božských pantheonech u Egypťanů, Řeků, Skandinávců, a v dalších mytologiích. Přestože 

symbolická úloha do jisté míry naznačuje pozici a funkci zvířete v dané kultuře, není to 

nezbytným pravidlem. Pro některé kultury a národy je pes spojován se smrtí. Pro nás asi 

nejznámější je spojení psa se smrtí v Egyptě, kde byl uctíván Anup36,  bůh se psí hlavou, jehož 

úlohou bylo zvážit srdce každého zemřelého. U Řeků hlídal tříhlavý pes Kerberos vstup do 

podsvětí, jeho analogií je skandinávský pes Garm, plnící podobnou úlohu. V Tibetu a na 

mongolských pláních, tam kde je tvrdá a kamenitá zem v podstatě znemožňovala pohřeb do 

země tak jak jej známe, byli zase psi využíváni přímo jako hrobníci – duch zemřelého tak žil 

dál v nejsilnějším psovi i nadále blízko svých. Mezi Kelty byl pes považován za posla smrti. 

Vyjádřeno slovy Lexikonu symbolů: 37„Především je však pes psychopomponem, vůdcem 

duše nocí smrti“. Germáni jej používali k věštbám 

Pes však na některých místech plnil také funkci soudce, případně rovnou vykonavatele trestu. 

V Africe nacházel uplatnění jako soudce, rozhodující o vině či nevině souzeného.  

Zanedbatelné není ani spojení psa s léčivými silami - ať už ve formě objektu, do něhož se má 

nemoc přestěhovat, anebo víra v léčivý účinek psího olíznutí, či využití jeho zahřívacího 

potenciálu při boji s některými chorobami (nejviditelněji například bezsrstí naháči Aztéků). 

Ostatně, domorodí Australané používají poloochočené dingy jako živé termopřikrývky. 

Teplotu uplynulé noci pak hodnotí na základě počtu psů, nutných k zahřátí.38 

Z pohledu ilustrace emocionality dospělých vypovídá zkušenost s Inuity, kteří jinak berou své 

psy ryze účelově a nevynikají jemným zacházením se psy, přesto se u nich stává, že si 

bezdětný pár nechá štěně, jenž požívá péči a rozmazlování podobně jako je tomu u nás. Toto 

                                                             
36COREN, Stanley. The Modern Dog. Simon and Schuster, 2008.  Str.26: Zemřelým se do hrobu často přidával 
mumifikovaný pes, aby mu „přilepšil“ – tyto psí mumie byly produkovány chrámy za úplatu 

 
37Lexikon symbolů : Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha, Volvox Globator, 1999. Str.202-204 

38KHOLOVÁ, Helena. Historie psího rodu.  Praha, Práce, 1987. Kap. 12 
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zvíře dostává často jméno zemřelého příbuzného – čímž získává duši 39 a může se tak stát 

součástí komunity. 

V případě Inuitů lze hovořit o psovi - mazlíčkovi. Neboli zvířeti, jemuž je vědomě dopřávána 

péče, kterou bychom mohli hodnotit jako nadstandardní, obzvláště v porovnání s tažnými psy, 

na nichž do značné míry závisela jejich obživa. Dualita pána a raba se tak objevuje i v této 

podobě. Existence sluhy je sice důležitá a existencí zajišťující, ale nikoliv prestižní.  Teprve 

ve chvíli, kdy se zvíře projeví jako šelma – například úspěšným soubojem s vlkem či 

medvědem, nabývá na prestiži. 

U severoamerických indiánů patřili kůň a pes k nezbytným pomocníkům – paradoxně 

přestože kůň40 byl tím, kdo zvýšil mobilitu a možnosti indiánů, byl to pes41, který požíval větší 

úcty a výhod. Psi indiánům pomáhali při lovu a dopravě kořisti, také hlídali tábor, ale úcta a 

péče jim prokazovaná šla mnohem dále. Pes byl považován za společníka, požívaje v soužití s 

člověkem výhod, o kterých by se mohlo jiným zvířatům jen zdát. Psi indiánů byli ceněni a 

chováni nejen kvůli poskytovanému užitku, ale také pro potěšení, které společnost hravé 

šelmy přinášela – a to jak dětem, tak i dospělým. Zvířata zde byla pojmenovávána stejně jako 

lidé – podle vzhledu či povahy 

Ambivalentní je postavení psa v arabských zemích. V případě muslimů sice není zákaz styku 

se psy vyjádřen explicitně v Koránu, vyskytuje se ale v rámci tradice, jejíž význam je 

v některých částech na úrovni zákonu psanému (pošpinění je vztahováno převážně k psím 

slinám). Mohamedem vyslovený byl jen požadavek na zabití černých psů a psů se dvěma 

skvrnami nad očima, což má symbolizovat ďábla. V Koránu i mimo něj ale nalezneme 

příběhy o milosrdenství člověka ke psu.  Přestože zde není vztah k těmto zvířatům díky 

náboženskému zakotvení příliš vřelý, i zde byly vyšlechtěny některé psí rasy. Svou kolébku tu 

mají některá pastevecká a především pak chrtovitá plemena jako slugi, saluki, azawag či 

afghánský chrt. Tito psi se vyznačují tím, že mají výborný zrak a loví na základě sledování 

kořisti zrakem, což je v pouštním terénu jejich výhodou oproti plemenům, sledujícím kořist 

čichem. Často se používají k lovu antilop a králíků, někdy ve spolupráci se sokoly. Postavení 

těchto loveckých psů v rámci kmene a rodiny patřilo k výlučným. Byli a jsou opečovávaní 
                                                             
39Špic v ČR [online]. c2010 [cit. 2011-05-03]. O psích jménech. Převzato z: COREN, Stanley. Co má pes na jazyku : jak 
porozumět psí řeči . 

40Koně mají svůj původ v Americe, poté zde vyhynuli a zpět se dostali až s evropskými dobyvateli 

 

41MOREY, Darcy F. Dogs. Cambridge University Press,  2010.  Str.21. Američtí psi pochází z Eurasie, do Ameriky se 
dostali během přesunů obyvatelstva před 10-15.tisíci lety přes ledový most, vzniklý v místech Beringova průlivu. 
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dodnes. Takovýto pes byl odjakživa společníkem aristokratů, v kterémžto případě by se jeho 

funkce dala popsat jako statusově-prestižní. Lov se psem je v některých místech důležitý pro 

přežití dodnes, ale často se jedná o vyjádření síly, moci a potvrzení statusové pozice lovce-

vlastníka psa ve smyslu veblenovské zahálčivé třídy v rámci elity. Takovýto lov není lovem 

nezbytné obživy, ale lovem pro zábavu, ukázkou nadvlády nad uštvanou obětí.   Chov a 

držení psa pouze jako společníka byl ve většině zemí zakázán (i když tolerován). Taková role 

zvířete je (nejspíš i právem) vnímána jako export západních zvyklostí. V některých zemích je 

z tohoto důvodu pes důrazně zakazován a jeho držení postihováno. Ve stejné době, kdy 

v Evropě probíhá diskuse na téma zákazu tradičního úboru muslimských žen (ve Francii byl 

takovýto zákon již vydán) v Íránu je na pořadu dne oficiální zákaz držení psů, což u nás 

vyvolává negativní emoce. 

 

Pes a obecně vztah ke psům může nabývat výrazně politického významu. Euro-americká 

společnost je na toto téma citlivá, což lze z dějin doložit příkladem Lajky42  – prvního 

oficiálního psa na oběžné dráze. Smrt Lajky, symbolu úspěchu ruského dobývání vesmíru, 

byla prezentovaná oficiálními zdroji jako rychlá a bezbolestná43. Osud této feny byl ve své 

době veřejností velmi sledován a vnímán. Společenská citlivost k prezentovanému utrpení 

zvířat již v této době měla své místo. Jiným příkladem, z druhé strany železné opony byl pes 

amerického presidenta T. Roosevelta - Fala, který výborně posloužil v prezidentově řeči 

z roku 1944 k obhajobě a odlehčení útoku na Aleutské ostrovy44. 

 

Opravdu ne všude patří pes mezi privilegované tvory. V Číně, Koreji a dalších asijských 

státech jsou některé psí rasy chovány výlučně na maso, zatímco jiné slouží jako domácí 

mazlíčci. Pes zde zatím ještě není generalizován většinovou populací jako mazlíček. I zde ale 

snahy o posun emocionality a generalizaci psů (a koček) do kategorie "mazlíček" probíhají. 

V současné době je zabíjení a konzumace psů v některých asijských státech zakazována, 

někde již od dob kolonizace. V Číně byly psí pochoutky z jídelních lístků v průběhu 

olympijských her v Pekingu vyškrtávány. V současnosti zde Čínská akademie sociálních věd 

                                                             
42Lajky : hlasité písničky [online]. c2010 [cit. 2011-04-26]. Lajka.  Dostupné z WWW: 
<http://www.lajky.net/o_lajkach/sputnik.html>. [webová stránka] 

43MALASHENKOV, D. C., World Space Congress , Abstract: Some Unknown Pages of the Living Organisms' First Orbital 
Flight. IAF abstracts. 2002, s. 288. Bibcode: 2002 iaf..conf E.288M – „It was not possible to detect a status of the dog 
since the fourth circuit. During the ground simulation of this flight's conditions, the conclusion was made, 
that Layka should be lost because of overheating on 3d or 4-th circuit of flight.“ 

44Youtube.com [online]. 23.9.1944 : c2011 [cit. 2011-05-03]. FDR "The Fala Speech". 
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navrhuje postavení konzumace psů a koček mimo zákon, neboť tato skutečnost pobuřuje 

mnohé zahraniční návštěvníky a také, jak konstatoval profesor Chang Jiwen – "Jsou to věrní 

přátelé člověka, a zákazem pojídání jejich masa by se Čína dostala na další stupeň 

civilizace".45  Na rozdíl od zemí, kde je zákaz pojídání těchto zvířat, většinou určených 

k lidskému potěšení, zakotven v rámci sociálních norem, v Číně – kde je konzumace psího 

masa součástí kulturní tradice46 , je nutné řešení legislativní, pakliže vyvstal sociální 

požadavek takovéto změny. Pes v roli mazlíčka se globalizoval a spolu s tím vznikla otázka 

legitimity jeho zařazení na jídelní menu. Další otázkou zůstává samotný požadavek zákazu 

pojídání psího masa a jeho legitimita ve světle multikulturalismu, který požaduje uznání 

hodnot. Nutno však podotknout, v situaci, kdy Čína podstoupila proces ekonomického 

rozvoje, nastala překotná urbanizace – do jisté míry nikoliv nepodobná procesu, který 

probíhal v Evropě 19. století. Dlouhodobá politika jednoho dítěte přispívá k přemístění péče 

na mazlíčky. V obřích městech, s prosperující ekonomikou dovolující životní styl ne 

nepodobný tomu v Evropě, Americe a dnes vlastně ve většině velkých měst – objevuje se i 

zde vrstva, která nachází potřebu a uspokojení v chovu psů. 

Dalším z důvodů, proč si získalo čínské zapojení psů do světa kulinářského tolik odpůrců – 

především na západě, byla skutečnost, že zvířata určená ke konzumaci byla, a někde dosud 

jsou, často přepravována a zabíjena způsobem, který lze přinejmenším označit jako velice 

krutý47.  Není to ale jediný a hlavní důvod – bolestivá smrt prasat, kachen a ovcí v nás sice 

vzbuzuje lítost a opovržení, neútočí však na naše city s takovou vervou jako zabíjení „přítele 

člověka“.  Toto ztotožnění moderních lidí se zvířetem může být důsledkem onoho oddělení 

přírody a světa lidského, v němž nám jen48 psi a kočky zůstávají po boku jako pozůstatky 

přírody, mnohdy s pelíškem ve stínu pokojových květin. 

 Aztékové, Mayové, Toltékové a další středo- a jiho-američtí indiáni chovali psy. Tato zvířata 

byla určena převážně k rituálním a léčebným účelům. Do našich dní se z původních 

starobylých plemen dochovali peruánští naháči a čivavy. Není bez zajímavosti, že i tady 

                                                             
45CHANG, Emily. CNN [online]. 9.3.2009 [cit. 2011-05-03]. Inside the cat and dog meat market in China. 

46 Psímu masu jsou přičítány „ochlazovací“ účinky, doporučuje se proto konzumovat v letních měsících. Čínská kuchyně 
obecně vnímá každé jídlo nejen z pohledu chuti a nutriční hodnoty, ale též podle zamýšlených účinků, nezbytných 
k harmonizaci organismu. 

 
47Zadáte-li např. do youtube.com heslo dog slaughter, killling dogs in China (Korea), setkáte se s mnoha podnětnými 
materiály.  

 
48Domácích mazlíčků je mnoho, ale jen kočky a obzvláště psi se těší takové oblibě 
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vyšlechtili krátkolebé plemeno ne nepodobné buldokům – do našich dní se ale nedochovalo. 

V jižní Americe tvořilo a někde stále tvoří psí maso součást diety. Obecně bývají  pokrmům 

připraveným z psího masa připisovány léčivé, posilující či jiné zvláštní účinky. 

2.4.2. KULTURNÍ ZAKOTVENÍ VNÍMÁNÍ PSA V EVROPĚ 
Pakliže se ovšem v „našem“ kulturním okruhu zmíníte o pojídání psího masa, musíte se 

připravit na řadu negativních a kritických reakcí, neboť pojídání psího masa je zde chápáno 

jako přísné tabu. Nebylo tomu tak ale vždy. To potvrzují vykopávky z doby bronzové a 

nálezy z keltských sídlišť. Zabíjení psů z utilitárních důvodů u nás sice není legislativně 

zakázáno (neexistuje soupis „jedlých zvířat“, pouze podmínky chovu a usmrcování), je však 

tabuizováno. Nehledě na to dodnes doporučují léčitelé na průdušky psí sádlo. Proto také když 

firma Dr.Weiss začala před několika lety vyrábět bylinnou mast pojmenovanou „Psí sádlo“ 

zvedla se kolem tohoto výrobku vlna prudké nevole a firma dnes mast distribuuje v obalu, na 

němž se výrazně distancuje od skutečného psího tuku.  Přitom ještě na počátku 20. století i 

později docházelo v Evropě místy k pojídání psů – například ve Švýcarsku49. V této době 

dochází k expanzi nové sociální role psa coby domácího mazlíčka a tím i k šíření negativního 

postoje vůči konzumaci jeho masa.  Dále zde vstupuje do hry proměna vztahu lidí k masu 

obecně, které je možné interpretovat ve smyslu Eliasova afektivního posunu – po „odklizení“ 

přípravy masa do kuchyně následuje otázka po původu masa. Syrové maso, jehož syrovost, 

struktura a vůně nevzbuzuje ve značné části nositelů evropské kultury pozitivní emoce, se 

stává přijatelným poté, co projde kuchařskou úpravou, avšak psí maso, ať již syrové nebo 

upravené, se stalo tabu. 

 

Psí historie se kryje s historií lidskou. Své místo měli psi v Řecku i Římě, mezi Kelty i 

Germány.  Pes měl připravenou „cestičku“ k pozitivnímu vnímání skrze funkci ochránce, 

hravé šelmy – většinou interkulturně pozitivně vnímané. Jaké však byly kořeny a 

předpoklady, na kterých se tento způsob vnímání zakládá? Už ve starověku se dozvídáme, že: 

„Řecky kyón, kyos, latinsky canis, ve starověku zvláště hlídací, ovčácký a lovecký. Známý je 

mozaikový obrázek hlídacího psa z Pompejí s varovným nápisem „Cavecanem“ (dej pozor na 

psa) i odlitek psa, jehož podoba se zachovala pod nánosem lávy. …. O rasách, vzhledu, 

jménech, chování a výcviku loveckých psů psali podrobně Xenofón a Arriáno (Kynégetikos, 

do čestiny přeložil A. Bělský – O lovu v době antické, 1926), básnicky se o psech 

vyjadřujeVergillius ze Zpěvech rolnických. Známo je přes 180jmen psů, sám Xenofón uvádí 

                                                             
49SCHWABE, Calwin. Unmentionable Cuisine University of Virginia Press, 1979. Str.168 
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loveckých 47. Psů se používalo i ke zvláštním úkonům: cvičení psi jako vodiči slepců a psi 

váleční; tito se vyznamenali v bitvě u Marathónu a byli vyobrazeni na velkém bitevním obraze 

v malovaném sloupořadí athénském. Jako moderní doba starověk přeháněl někdy v chování 

psů, kteří byli pohřbíváni i do hrobek pánů. O psí věrnosti svědčí scéna setkání Odysea se 

psem Argem, která je jedním z nejdojímavějších míst Odysseie.“ 50 

Jaká ale byla jeho pozice a jak se případně proměňovala v rámci oficiální myšlenkové tradice 

do současnosti? Za zdroje myšlenkové tradice zde beru některá filosofická paradigmata spolu 

s náboženskými východisky, neboť myšlenková tradice středověku je s křesťanskou teologií 

pevně spjata. Vzhledem k tomu, že cílem mé práce je zhodnocení současného vztahu člověka 

ke konkrétnímu zvířeti, soustředím se zde především na vybrané faktory, které považuji 

z hlediska pochopení současné situace za nejdůležitější. 

 

Evropa jako taková je v uplynulých stoletích charakterizována převahou křesťanské kultury, 

která určovala a dosud – ačkoliv již nikoliv tak zjevně – stále určuje náš vztah k životu i sobě 

samým, což platí i pro Českou republiku, kde se k nějaké víře či náboženství hlásí pouze 21 

% obyvatelstva51. Náš kulturní okruh byl do značné míry definován náboženstvím „knihy“, 

křesťanstvím a částečně i judaismem, z něhož původní křesťanství částečně vyšlo, na jiho-

východě také vlivem muslimským. U ortodoxních muslimů ale i v ortodoxní židovské tradici, 

je pes považován za starozákonní nečisté zvíře – nesmí se jíst a i samotný dotek znečisťuje. 

Společným základem je starý zákon. V knize Genesis stvoří šestý den Bůh člověka s 

požehnáním: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými 

rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“52 Toto darování 

předurčuje a charakterizuje vztah, jež má evropský člověk k zvířatům a potažmo i přírodě 

dodnes, přestože náhled na přírodu a přirozenost prošel mnoha změnami. Hierarchie stvoření 

takto nabízí lidstvu přírodu a veškeré její součásti jako nezpochybnitelný dar, jímž může 

člověk volně disponovat a užívat. Morálka vůči zvířatům je původně omezena na panství a 

princip odpovědnosti za spravované – ve smyslu dobrého hospodaření s majetkem. 

Správcovský aspekt nacházíme v rozvinuté formě především u nových obrozených církví, 

obzvláště pak u luteránů.  Z hlediska úplnosti bych se měla zmínit o judaismu, který měl 

v rámci Evropy (i mimo ni) nezpochybnitelný vliv.  Židé sice nepovažují psa přímo za nečisté 

                                                             
50Slovník antické kultury. Praha, Nakl. Svoboda, 1974. Str.473; heslo „pes“ 

51
Český statistický úřad [online]. 31.12.2012 [cit. 2013-06-05]. Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů – 2011  

52Bible. Česká biblická společnost, 2002 
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zvíře, avšak případná péče o zvíře může kolidovat s některými předpisy a přikázáními. 

V talmudu nalézáme zákaz „mazlíčka“, jenž by mohl děsit nebo rušit ostatní lidi53. To se týká 

především psího štěkotu, stejně jako zjevu některých plemen. Případným problémem může 

být u ortodoxních věřících také svěcení Šabatu, kdy je přikázáno odpočívat. Slavení svátku 

Pesah také může přinášet komplikace, neboť v této době nesmí být v domě nic obilného či 

kvasného (a obiloviny jsou důležitou složkou většiny průmyslových krmiv). Většinu těchto 

komplikací však lze vyřešit speciálním krmivem či výpomocí „nežidů“.  Dalším bodem je 

požadavek na minimalizaci utrpení zvířat lidskou vinou, vyjádřené kupříkladu v požadavku 

košer54 stravy.  Kruté zacházení se zvířaty je striktně zakázáno, ačkoliv člověk je pánem nad 

zvířaty. Dominance tak nezakládá právo k necitelnosti. Starozákonní hrdinové nejsou lovci, 

ale pastýři. Jákob, David či Mojžíš – ti všichni byli pastýři. Přestože se náboženské texty o 

psu, jakožto pomocníku pastýře nezmiňují, je více než pravděpodobné, že zde své místo měli. 

Lovit zvířata pro zábavu a potěšení je zakázáno, což v dnešní době souzní s názorem většiny 

v našem kulturním okruhu. Na druhou stranu se rýsuje protiklad vůči způsobu života a 

filosofii některých muslimů. Předobraz pastýře, člověka pečujícího tak má svůj původ 

nejspíše zde. 

Pastýřem bývá nazýván také křesťanský duchovní, pečující o své „ovečky“.  Z popisu 

předchozího vyznívá soulad a možná i jistý základ našeho dnešního přístupu. Původní psí 

pozice je tedy vesměs podřízená, určená pro člověka, ale z hlediska náboženského nijak 

specifická. Evropské přijetí psa má kořeny více v lovecké keltsko-germánské minulosti, spíše 

nežli v cestě následování Krista. Původní symbolika, vzešlá ze starého zákona těmto zvířatům 

primárně nakloněna nebyla a spíše je ignorovala. Na významu získává až ve středověku, jako 

obraz věrnosti – vazala lennímu pánu či ženy svému muži. Z této doby také pochází legenda o 

psím světci – svatém Guinefortovi, jehož kult se ve Francii v okolí Lyonu i přes potlačování 

udržel až do 19. století. V tomto příběhu je hlavní postavou oddaný pes – ochránce 

nemluvněte – hozený svým pánem do studně pro podezření ze zabití dítěte.  Poté, co pán zjistí 

svůj omyl, dá vysázet okolo studny háj, ve kterém se následně dějí zázračná uzdravení dětí 

(háje tvořily nedílnou součást kultů doby předkřesťanské, z nichž někde přetrvaly tyto kulty 

déle). Kult svatého Guineforta byl církví v rámci možností co nejvíce potlačován. 

                                                             
53SIMMONS, Shraga. About Judaism [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. What does Judaism say about owning a dog as a 
pet? 

54V případě masa je zde požadavek, aby zvíře bylo na seznamu povolených k jídlu, a dále na průběh porážky a další 
zacházení s masem. 
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V církevní symbolice je pes dvojznačný – jako symbol závisti a hněvu, případně nástroje 

Satana (černý pes, ošklivý pes) ale i coby symbol pozitivní oddanosti a lásky. Pes se nachází 

také mezi atributy některých světců: u pastevce Vendelína, u lovců Eustachia a Huberta, u 

Kryštofa nebo u morového světce Rocha, jehož lidé v nemoci odvrhli a byl to pes, kdo ho 

svou péčí zachránil. Název dominikánů je pak odvozen od „dominicanes“ v překladu „pánovi 

psi“. Dokládá to skutečnost, že pes je v naší kultuře opravdu hluboce zakořeněn. 

Dalším významným evropským myšlenkovým zdrojem je Aristoteles – antický autor, filosof, 

z něhož bylo hojně čerpáno též v rámci středověké teologie. Právě v Aristotelově spisu O duši 
55– Peri psýchés, nacházíme hierarchické členění duší dle jejich schopností a vnímání. Duše 

nejnižší  - vegetativní – nalezneme u rostlin, ty se vyznačují bytím, založeným pouze na 

vyživování. Dále klasifikuje duše senzitivní, se schopností vnímat avšak bez zkušenosti, 

protože nemají paměť. Ty odpovídají duším zvířecím.  Třetí jsou duše racionální, s pamětí a 

schopností klasifikovat, vlastní pouze lidem. Lidské duše díky rozumu zdaleka převyšují 

předchozí jmenované. Vyšší forma duše vždy obsahuje vlastnosti duší nižších, ale nikdy 

naopak. Aristotelovo dělení lze označit jako racionalistické, neboli založené na klasifikaci 

rozumových schopností. Bylo to právě aristotelovské členění, které stálo u kolébky 

vědeckého zkoumání. 

Středověké uvažování o životě je poznamenáno dualitou těla a duše. V tomto pojetí je lidský 

život je jen přechodnou trasou na cestě k vykoupení. A pakliže dokonalejší, vyšší lidský život 

je jen pomíjivou záležitostí na tomto světě, zvíře pouze služebným nástrojem. Tento způsob 

uvažování přetrvával relativně nezpochybněn až do raného novověku. Právě takovéto pojetí 

umožnilo René Descartesovi bez větších rozpaků pitvat zaživa psa - neboť zvíře je jen stroj, 

mechanická souhra vnímajících částí bez duše ke spasení, které nás nebude za náš čin vůči 

němu nenávidět ani milovat. Otázka soucitu vůči zvířeti tu nemá místo. 

Morálka, coby společenský kodex lidského jednání a chování, je v čase značně proměnlivá. 

Základní znaky v rámci jednotlivých kulturních okruhů zůstávají. A to ve více či méně skryté 

podobě. Ať již vycházíme z teologické nebo racionalistické hierarchie, v obou případech je 

zřejmá superiorita člověka. Pokud morální principy aplikujeme na přístup k přírodě, nebo 

konkrétněji ke zvířatům – oba problémy spolu úzce souvisí - a budeme se ptát po otázce 

morálního jednání vůči nim, vyvstane nám několik základních úvah.  Hodnota života je dle 

těchto principů určena pouze člověku – v případě teologického výkladu díky hierarchii 

Stvoření, ve druhém - racionálním výkladu díky schopnosti samostatně myslet a abstrahovat. 

                                                             
55ARISTOTELES; MRÁZ, Miroslav. Člověk a příroda. 
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Náklonnost k přírodě a tělu se sice cyklicky vracela – vzpomeneme-li na renesanci, 

romantismus, s myšlenkou úcty a soutrpnosti s bytostmi jinými než lidskými, se setkáváme 

v rámci evropského myšlení poprvé u Shopenhauera, který pod vlivem východní filosofie, 

převážně buddhismu, dochází k jednotě těla i ducha. Právě ve východních filosofiích 

nacházíme jednotu bytí lidí i zvířat, kdy nelze nadřazovat hodnotu jedné existence nad 

druhou, neboť všichni se účastní koloběhu života. Život a utrpení všech bytostí má svou váhu 

a vyzývá nás k účasti na této jednotě.  Srovnáme-li to s klasickou křesťanskou doktrínou, 

uvědomíme si ten podstatný rozdíl. Svět ortodoxního křesťanství je vydělující, mající svůj 

neměnný směr a dějinné určení. Každý jednotlivec se má tomuto určení podřídit, uvědomit si 

svůj cíl a jednat. Buddhismus je naopak snahou o nalezení nirvány – osvobození se od svého 

ega – cílem je cesta samotná. Tento rozdíl v pojetí předurčuje mnohé rozdíly v přístupu ke 

zvířatům. V podmínkách klasického evropského myšlení - od Aristotela k racionalistům je 

těžko myslitelné uvažovat o hodnotě zvířecího života, natož pak o respektu k němu.   

Velký podíl má pro naše chápání (podmíněné vizí křesťanství jako náboženství soucitu) 

„mazlíčků“ poněkud paradoxně definitivní odluka vědy a náboženství ve smyslu převzetí 

náboženské funkce vědou. Ta samá věda, založená na aristotelské koncepci světa, proměnila 

přístup člověka k živé přírodě. Příroda – objekt, je kladena již nikoliv do přímé opozice – 

člověk se s pomocí vědy opravdu dostává na pozici nezpochybnitelného pána, který téměř 

bezezbytku vládne přírodě. 19. století s sebou díky vědeckému pokroku neslo podmanění 

planety země. Lidská noha zanechala svůj otisk téměř všude, přinášeje často zkázu původní 

fauně i flóře. Nejedná se jen o počátky potřeby chránit divokou přírodu, nýbrž také o potřebu 

zajistit domestikovaným zvířatům základy slušného zacházení a právo na kvalitu života. První 

historicky doložený spolek na ochranu zvířat vznikl v USA, a popudem bylo týrání koní 

v městském prostředí – tedy viditelně, v místě s velkou hustotou 56 obyvatel. Možná by se 

pomalu ozývající se hlasy na základní záchranu živočichů daly označit jako soucit pána 

s trpícím, ve chvíli kdy si může dovolit dát mu almužnu. S euroamerickou kulturou jsou tak 

nedílně spjaty fenomény „pets“ – neboli mazlíčků a také ochranářství – hlasité volání za práva 

zvířat. Oba dva mají vznik přibližné ve stejné době – a to v polovině 19. století. 

2.4.3. PRACOVNÍ VYUŽITÍ PSA V EVROPĚ A ČR 
Asi nejznámější je lovecká a ochranná upotřebitelnost psa. V tomto bodě podávám všeobecný 

stručný přehled dnešního využití psa. 

                                                             
56Paradoxně se v té době mnohým obyvatelům měst nevedlo o nic lépe, než bitým koním. 

 



 

23 
 

Doprava 

Dnes již ne tak obvyklá je funkce dopravní. Známe psa tažného nebo v roli posla. Kupříkladu 

nám všem dobře známý rottweiler pochází z řeznického psa, používaného k tahání vozíků. 

Dnes asi známější, a to díky filmům či reklamě - kde slouží ke zdůraznění síly, vytrvalosti a 

přirozenosti, je role psů tažných -  saňových, jedná se o plemena jako například aljašský 

malamut, sibiřský husky nebo eskymácká lajka, kteří byli vyšlechtěni speciálně s cílem 

zapřahaní do saní – tedy jako snadno dostupný a vždy mobilní dopravní prostředek, určený 

pro vytrvalostní běh. Tito psi vynikají skvělým orientačním smyslem a jejich spřežení jsou 

schopna denně urazit - nehledě na namáhavý terén – více než 70 kilometrů. Krom toho hlídají 

a hlásí, což je v severských státech oceňováno doposud, v ČR je tažná síla psů uplatňována 

jako sport. 

Lovecká upotřebitelnost psů 

Lovecká kynologie má dlouhou historii. Psi zvěř stopují, štvou i dohledávají či přinášejí 

střelené kusy. Někteří psi mají za úkol zvěř nahnat či vyplašit z úkrytu. Některá plemena jsou 

chována speciálně pro norování. 

Svým způsobem patří k lovecké upotřebitelnosti význam psa coby deratizátora, z kteréhož 

důvodu byla vyšlechtěna mnohá plemena menšího vzrůstu, která jsou dnes tak populární – 

jack russel teriér, jorkšírský teriér, pinč a další. Sice už od nich neočekáváme, že by měli lovit 

krysy, ale lovecký pud v sobě mají zakódován. 

Obranná a ochranná 

Pravděpodobně nejznámější je pes coby nástroj ochrany a obrany.  I v domácnostech a na 

zahradách svým štěkotem hlásí návštěvníky a v případě nutnosti může kousnout. 

Uplatnění u policejních, vojenských a záchranných sborů 

Zde psi plní širokou škálu funkcí. Uplatňují se především jejich čichové schopnosti a některé 

rysy šelmy. Pes je společníkem vojáků i policistů, klasická kynologie cvičí psa v poslušnosti, 

stopě a obraně. 

Díky citlivému čichu jsou používáni pro hledání – a to jak látek a předmětů (narkotika, 

doličné předměty) tak i osob (vystopovat, dohledat mrtvé či zraněné). 

Je ceněným společníkem policistů a vojáků, případného útočníka nebo protivníka může 

varovat, zadržet i s ním bojovat. Fakt, že před velkým psem má značná část obyvatel 

respekt je využíván u nasazení psů při zvládání davů. Upozorňuje také svého pána štěkotem, 

nebo jiným naučeným chováním na přítomnost či nebezpečí. 

Specifické je použití vodních psů-záchranářů, kteří mohou donést topícímu se pomoc, ale 

také jej sami vytáhnout. 
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Za války byli psi používáni nejen jako poslové ale také jako nosiči výbušnin. 

Pastevectví a honáctví 

Česká republika nepatří mezi země s velkou pasteveckou tradicí, jako je tomu na Britských 

ostrovech, ale pro úplnost bych ráda zmínila psa v roli honácké a pastevecké. Svěřený 

dobytek hlídá před šelmami či zloději a při přesunu jej usměrňuje a vede. 

Asistenční a terapeutické využití 

Právě tato oblast využití nabyla v poslední dekádě na významu.  Doložit to lze mimo jiné i 

zájmem, který je tématu věnován z hlediska psychologie, pedagogiky a sociální práce. 

Základy psychoterapeutického využití položil v 60. letech Boris M. Levinson v knize Pet-

Oriented Child Psychotherapy, v níž popisuje přínosy, získané přítomností vlastního psa při 

terapii. 

V kapitole o psychologických a fyziologických aspektech působení psa byly nastíněny 

základní principy, na nichž je založeno jeho terapeutické využití. V tomto směru je pes velice 

vděčným – terapeuticky působí, ať už je pro to oficiálně školen a certifikován či nikoliv. Po 

roce 2000 se začala i v ČR systematičtěji a masověji používat canisterapie – tedy léčebný 

kontakt člověka se psem.57  Canisterapeutické aktivity jsou různé – od návštěv školek, 

dětských domovů či domovů pro seniory, přes působení v psychiatrických léčebnách a 

ústavech, až k polohováním na nemocničním lůžku. 

Canisterapeutické užití bývá děleno do následujících okruhů58: 

AAA – aktivity za pomoci psů (společenská činnost). Přirozený kontakt člověka a zvířete 

zaměřený na zlepšení kvality života klienta nebo přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností 

(návštěvy v zařízení např. u seniorů). 

AAT – terapie za pomoci psů. Podpůrná rehabilitační metoda. Cílený kontakt člověka a 

zvířete, zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta /pacienta. 

AAE – vzdělávání za pomoci psů. Přirozený či cílený kontakt psa a člověka zaměřený na 

rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta nebo na 

úrovni obecně osvětové - besedy s žáky. 

                                                             
57Canisterapie.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-07]. Canisterapie aneb terapie za pomoci psů.  

58Sirius Třebíč [online]. c2010 [cit. 2011-05-07]. Canisterapie. 
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AACR – krizová intervence za pomoci psů. Přirozený kontakt zvířete a člověka, který se 

ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourání stresu a celkové zlepšení psychického či 

fyzického stavu klienta. 

Psi tak pomáhají učit se navazovat a rozvíjet sociální kontakty, budovat pocit zodpovědnosti, 

podporovat sebevědomí či „jen“ působí radost z doteku a živé přítomnosti. Často se jedná o 

„běžné“ psy, splňující požadavky přátelskosti k lidem a ovladatelnosti, jejichž majitel se o 

canisterapii dozvěděl a začal ji provozovat jako svou volnočasovou aktivitu. 

Pracovní psi na „full-time“ jsou psi vodící a asistenční. Vodící psi pomáhají slepcům, 

asistenční psi jsou určeni lidem s postižením. Nejen, že pomáhají s běžnými činnostmi- jako 

je otevírání dveří, přenášení či podávání předmětů – ale mohou také sloužit jako varování 

v případě blížícího se záchvatu třeba u epilepsie. Někteří jsou cvičeni k přivoláním pomoci. 

Uplatnění ve zdravotnictví a výzkumu je kromě terapeutického a asistenčního v roli 

pokusného a testovacího objektu na účinek léků a látek. Zkoumané je také použití psa pro 

detekci některých skrytých onemocnění. 
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2.4.4. PŘEHLED VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT SE PSEM 
Smyslem tohoto bodu je představit a uvést pestrou nabídku různých aktivit a sportů, 

věnovaných psovi, aby byla vytvořena představa a vysvětlení aktivit pro potřeby zkoumání, 

které bude následovat ve druhém oddílu práce. 

V návaznosti na předchozí bod bych ráda zmínila, že jak lovecká kynologie, pastevectví 

záchranařina, tak kynologie všestranného výcviku a cannisterapie jsou krom sféru 

profesionálů, u nichž tvoří součást pracovní náplně, provozovány jako volnočasová aktivita – 

byť s možným uplatněním v reálné situaci. 

Volnočasové aktivity člověka se psem bych rozdělila na následující: 

Outdoorové sporty vyžadující fyzickou a psychickou aktivitu člověka a psa: 

 Dogtrekking – pochody na velké vzdálenosti, minimálně 80km, v časovém limitu. Pes 

/ psi musí být po celou dobu uvázáni na vodítku.   

 Canni-cross – běh se psem, jeden nebo více psů je upnut na postroj k člověku. 

 Bike-jöring  – nebo také bikejoring, pes / psi jsou připnuti k jezdci na kole. 

Existují také různé soutěže, kombinující canni-cross, bikejoring a plavání, u nichž je 

předpoklad vysoce trénovaného psa i pána. Uvedené sporty jsou také někdy řazeny mezi tzv. 

extrémní. 

 Ski-jöring  – skijoring – pes/psi jsou připnuti k jezdci na běžkách 

 Mushing – psí spřežení u sání či vozíku, přestože jsou to psi, kdo táhne, vyžaduje tato 

aktivita nemalé síly i od člověka, který jim někdy musí pomoci. 

 

Sporty, vyžadující souměřitelnou fyzickou aktivitu člověka a psa: 

 Dog-dancing – neboli tanec se psem, řadím jej sem, přestože v některých disciplínách 

„tančí“ především pes. Klade však nároky na choreografii a kostým ze strany člověka.  

 Dog-frisbee -  člověk hážefrisbee, pes jej chytá. Jsou zde různé disciplíny, v nichž se 

hodnotí také provedení. 

 Agility  – psí parkur, člověk psa naviguje skrz vytýčenou překážkovou dráhu, kterou 

pes překonává. Člověk sám překážky nezdolává. 

  

Disciplíny výcvikové 

 Klasická sportovní kynologie – jak již bylo zmíněno, jedná se o stopu, poslušnost a 

obranu. Hodnotí se také radost a provedení ze strany psa  

 Obedience – poslušnost, jedná se o deset cviků, které pes musí vykonat radostně 
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Aktivity, u nichž člověk psa koordinuje a povzbuzuje, ale nemusí vyvíjet souměřitelnou 

aktivitu: 

 Výstavy – vystavováni jsou především psi s průkazem původu (PP), u nichž je 

dosažení jistého hodnocení většinou podmínkou zařazení do chovu, ale existují i výstavy psů 

bez PP. Jedná se nejen o reálné charakteristiky psa, ale i o způsob předvedení, který může 

nedostatky skrýt a přednosti zvýraznit. Na výstavách psů s PP se srovnává také chování a 

temperament psa s požadovaným standardem. 

 Flyball  – aktivita družstev lidí se psy, dalo by se popsat jako forma štafety. Na jedné 

straně dráhy jsou družstva, na druhé je podavač balónků. Pes musí přes překážky doběhnout k 

podavači, chytit balónek a běžet k pánovi, teprve ve chvíli kdy míček odevzdá, vybíhá další. 

 Coursing – v terénu vedená dráha s navijákem, dva psi vybíhají současně a sledují 

návnadu. Hodnotí se rychlost i provedení – psi by měli štvát i spolupracovat 

 Psí dostihy – skupina psů na oválu sleduje návnadu, hodnotí se pouze rychlost 

 Skupina tzv. „bull-sportů“  - určeno především pro psy typu „bull“ - někdy 

označované jako bojoví psi. Jedná se o tahání břemen na váhu či na rychlost, o výdrž v 

zákusu a o překážkovou dráhu. 

Vzhledem k lidské kreativitě stále vznikají nové a další sporty a aktivity. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1. CÍL VÝZKUMU 

Cílem zkoumání je podívat se na rozšířený fenomén psa v soudobé české společnosti, 

proniknout a porozumět tomu, jaké mají psi místo v každodenním světě „dnešních“ 

mezilidských vztahů a jakých podob a forem může toto nabývat. Zájem je soustředěn na 

současnou generaci mladých dospělých – tedy lidí, kteří prožívají období životních tranzic, 

jimiž je osamostatňování, kariérní rozvoj, nalezení partnera a případně i založení rodiny.  

Hlavním cílem je explorace a odkrytí kontur základních témat, které na problematiku navazují 

a souvisí s ní. 

Jedním z potenciálních přínosů je poodhalení možná dosud ne zcela využitých 

marketingových možností komunikace59 na trhu, vázajícímu se na profese spjaté s fenoménem 

psů ve městě.  Role sociologa-majitele psa přináší údiv a někdy i rozčarování nad tím, kolik 

peněz a energie psům věnujeme. Současně připadá v úvahu otázka, zda a případně jakým 

způsobem ovlivňují náš vztah vůči druhým lidem. Jedná se o sdílení, převzetí, nebo snad 

dokonce krádež výsostné pozice lidského bližního? 

 

3.2. METODIKA PRÁCE  

Tato práce vznikala v letech 2010 až 2013. V první části, datované do let 2011-2012, byla 

provedena série kratších rozhovorů. Tyto rozhovory byly koncipovány jako odrazová plocha 

ke skoku do zakotvené teorie. Na počátku bylo 9 volně strukturovaných rozhovorů, v nichž  

byla snaha identifikovat způsoby a důvody pořízení psa. Tyto rozhovory byly kódovány a na 

jejich základě byl postaven rámcový upravený scénář dalších a také delších individuálních 

hloubkových rozhovorů. Druhá vlna sběru dat probíhala v květnu a červnu 2013. Přepis 

záznamů prováděla autorka osobně, tak jak byly uskutečňovány. Opakovaný poslech a přepis 

mluveného slova umožnil náhled a revizi záznamů. V případě, že vyvstaly další otázky, byli 

komunikační partneři/partnerky kontaktováni s dotazy e-mailem, přes sociální síť, anebo kde 

to bylo možné, tam byli dotázáni osobně. 

Jakožto důležité se ukázalo být vedení výzkumného deníku – pro každý rozhovor tak vznikl 

záznam nejen toho kde, kdy a s kým probíhal – ale též případných komplikací, dojmů 

z rozhovoru, i otázek, následně se objevivších.  Do výzkumného deníku byly zaznamenávány 

                                                             
59Cílem bylo získat povědomí o cílové skupině z hlediska vztahu ke psovi – jaké jsou zdůrazňované atributy zvířete a vztahu 
samotného, a jaké formy komunikace na to navazují.  
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možné teoretické souvislosti a návrhy literárních či jiných zdrojů k prozkoumání. 

S postupujícím sběrem dat se tímto způsobem objevovaly podněty pro rozhovory, které 

následovaly.  

 

3.2.1. POUŽITÉ METODĚ 

Zakotvená teorie (grounded theory) má svůj původ v USA a za svůj vznik v 60. letech vděčí 

autorské dvojici Anselmu Strausovi a Barney Glaserovi. Jedná se kvalitativní přístup, který je 

aplikovatelný na pestrou škálu dat. Primárně je však aplikován na analýzu individuálních či 

skupinových rozhovorů. 

Americká sociologie 50. až 60. let je spojena především se jmény T. Parsonse, R. K. Mertona 

a P. F. Lazarsfelda. Dominantní pozici zaujímal aplikovaný kvantitativní výzkum ve spojení 

se strukturním funkcionalismem.  Z kvalitativních metod je v této době aplikován především 

etnometologický, etnografický a narativní přístup a také biografický výzkum. Zakotvená 

teorie byla pokusem o osvobození kvalitativního přístupu z pozice pouhého doplňkového 

nástroje kvantitativních metod. Kvalitativní metody byly považovány za nedostatečně 

vědecké, neboť v klasickém modelu kvalitativního výzkumu byl důraz kladen na statistickou 

ověřitelnost a validitu.   Zakotvená teorie do jisté míry požadavek validity obchází – 

respektive dává důraz na shodu, srozumitelnost, obecnost a kontrolu, což jsou obecné 

požadavky kladené na výzkum.  Přesně definovaný postup a induktivní emergence ze 

sebraných dat zaručuje pevné sepjetí a shodu s realitou zkoumaného jevu, čímž by také měla 

být srozumitelná a smysluplná pro osoby spjaté se zkoumanou problematikou.  V případě, že 

se zdaří vykreslit pojmové údaje dostatečně široce a pružně, měla by být obecně aplikovatelná 

na různé situace s jevem spjaté. Kontrolou je myšlena možnost ovlivnění zkoumaného jevu na 

základě jeho poznání.60 

Ačkoliv by dle názvu bylo možné soudit, že se jedná o teorii, označujeme jako zakotvenou 

teorii výzkumnou metodu, jejímž cílem je konstituovat teorii. Z hlediska měřítka 

sociologického přiblížení nachází uplatnění především v mikrosociologii. Na rozdíl od 

tradičních metod nezačínáme formulací hypotézy a jejím následným ověřením, ale určením 

zkoumaného jevu a otázkou „Oč tu jde – a co se to vlastně děje?“, ke které se stále a znovu 

vracíme v průběhu celého výzkumu. 

                                                             
60STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu.  Brno, Podané ruce., 1999. str. 12 - 20 
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Označení zakotvená teorie naznačuje způsob, jakým je prováděna. Opíráme se o data, z nichž 

vycházíme, v procesu několika úrovní kódování zvýrazňujeme klíčové momenty a postupně 

nacházíme teorii, popisující o co se v daném problému jedná. Výsledek je tedy s daty 

kompatibilní, neboť z nich pramení - je v nich zakotven.  Jakožto data jsou míněna především 

pozorování a rozhovory. Tato metoda je určena primárně pro výzkum sociálního jednání. 

Cílem výzkumníka je data pomocí daných postupů rozklíčovat a dobrat se tak k tomu, co je v 

datech -  a za nimi. 

 

Anselm Strauss (1916 – 1996) byl americký sociolog, známý především na poli sociologie 

lékařství (téma nevyléčitelně nemocných a umírajících). Řadí se do proudu sociologie 

Chicagské školy, kde patřil k žákům H.  Blumera. Absolvoval bakalářské studium biologie na 

University of Virginia, poté se přesunul do Chicaga, kde vystudoval sociologii (1942, 1945 

PhD). Zde byl ovlivněn symbolickým interakcionismem Herberta Blumera. V letech 1944 - 

47 byl na Lawrence College ve Wisconsinu, kde pracoval s A. Lindesmithem (1949 vydali 

knihu Social Psychology). 1952 se navrací do Chicaga jako asistent prof. E. Hughese (první 

vlna chicagské školy) - a zařazuje se tak mezi ty, kteří jsou označováni jako "druhá vlna 

chicagské školy". 1960 odchází na Kalifornskou zdravotnickou školu, kde zakládá sociálně-

psychologickou sekci. A. Strauss byl v letech 1962 a 1970 konzultantem Světové 

zdravotnické organizace (WHO). 

Barney Glaser (nar. 1930). Vystudoval ve Standfordu, následně studoval současnou 

literaturu v Paříži a na univerzitě ve Freiburgu. Na kolumbijské univerzitě byl jedním ze 

studentů P. F. Lazarsfelda a R. K. Mertona. PhD studium sociologie dokončil 1961, poté začal 

spolu s A. Straussem pracovat na výzkumu nevyléčitelně nemocných - založeném na 

rozhovorech v kalifornských nemocnicích (vyšlo jako Awareness of Dying, 1965). Tato práce 

měla úspěch, poprvé zde byla použita zakotvená teorie. Proto, částečně i kvůli zodpovězení 

mnohých metodologických otázek, publikovali spolu se Straussem 1967 

knihu The Discovery of Grounded Theory. 1978 vyšlo na University of California. 

Přístup Chicagské školy, zdůrazňující význam lidské zkušenosti a jednání v závislosti na 

podmínkách a následné aktivní utváření žitého světa kladl důraz na terénní výzkum a na teorie 

vzešlé z reality. Tento přístup ve spojení s lazarsfeldovským metodologickým objektivismem 

stvořil vhodnou příležitost pro „zvědečtění“ kvalitativní metodologie. 
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Ačkoliv se jednalo o plodnou spolupráci, oba autoři této metody se ke konci 70. let ve vší 

slušnosti a respektu rozešli kvůli metodologickým neshodám v procesu kódování. 

Glaserův přístup používá jakákoliv data - tedy nejen kvalitativní formu v podobě pozorování 

a rozhovorů, ale také průzkumy, statistické analýzy a „cokoliv přijde výzkumníkovi při 

sledování cíle do cesty“. To vše může být použito ke srovnávací analýze stejně tak dobře, 

jako odborná literatura či beletrie. Glaserův přístup by mohl být charakterizován sloganem 

„all is data“, přičemž klade důraz na absenci předvýzkumu a zdůrazňuje svobodu pohybu v 

datech. Z toho důvodu je odlišná i práce s rozhovory, které není nutné nahrávat a přepisovat – 

ale zdůrazňuje poznámkový aparát a práci s ním. Je motivován konceptuální abstrakcí od 

času, lidí a místa, zatímco přístup Strausse s Corbinovou klade především důraz na platnost 

analyzovaného za daných podmínek a v dané době.   Ze spolupráce  Strausse s Juliet Corbin 

vyšla roku 1990 kniha Basics of Qualitative Research – Grouded Theory Procedures and 

Techniques, na níž Glaser reagoval o dva roky později textem Emergence vs. Forcing: 

Basics of Grounded Theory. Tímto způsobem byla odstartována akademická debata a 

rozdělení na dva proudy. 61 

V této práci je využit přístup Strausse a Corbinové. 

Úvodní část posloužila především k rekapitulaci základních znalostí a faktů o psech, aby bylo 

možno se lépe zaměřit na zkoumaný problém. Při aplikaci zakotvené teorie není doporučeno 

začínat celkovou rešerší a teoretickým úvodem z důvodu následného ovlivnění toho, co má 

výzkumník sklon hledat a poté i nalézat v datech. Toto varování je však třeba vztahovat 

k teoretickému zkoumání vymezeného jevu a nikoliv na obecnou znalost tématu. Zde se 

jednalo o materiál související se sociologickým výzkumem spíše vzdáleně a přeneseně, 

nedomnívám se tedy, že je jedná o metodologický problém. U zakotvené teorie má být 

využívání externích zdrojů a odkazů slaďováno do probíhajícího výzkumu tak, jak se v jeho 

průběhu vynořují a zdůrazňují jednotlivé aspekty zkoumaného problému. Důvod je ten, že 

literatura a externí podklady představují určitou formu optiky – jenže již „se vzorkem“ 

a nikoliv požadované „čisté sklo“ - kterou pak daný jev nahlížíme. Proto bychom měli zprvu 

jev vidět a až následně se k němu více přibližovat. 

Pro zakotvenou teorii je klíčová teoretická citlivost – schopnost vhledu a porozumění 

zkoumanému tématu, za situace, kdy jsme schopni oddělit související s nesouvisejícím. 

                                                             
61CALIN, Mihai, WEISS, Simon.  What is grounded theory? [online]. 2011 [cit. 2012-07-27] dostupné na 

http://docsfiles.com/pdf_3_grounded_theory.html 
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Celým výzkumem nás provází otázka „Oč se tu vlastně jedná?“ a zda odpovídá to, co si 

myslím, údajům. Z toho důvodu je vhodný mírný skepticismus, kdy vše „vyjevené“ bereme 

jako provizorní a jsme to schopni konfrontovat s údaji, doptávat se či nechat si vysvětlit od 

zúčastněných. Kladením si otázek – kdo, kdy, kde, co, jak a proč se snažíme dobrat podstaty 

jevu. Z hlediska průběhu se jedná o vysoce dynamickou metodu, která induktivně rozvíjí 

teoretickou analýzu, již je následně možné použít pro klasický deduktivní ověřovací model. 

 

V případě analýzy rozhovorů je doporučováno přibližně dvacet rozhovorů s přepisem. Jak 

zdůrazňuje Kathy Charmaz, především pro začátečníka na poli této metody je vhodné, pokud 

si rozhovory přepisuje sám, a to jak z důvodu lepšího porozumění vlastním chybám při 

dotazování, tak i jako podnětné zamyšlení nad vyřčeným.62 Marcel Tomášek, zabývající se 

metodou zakotvené teorie na pražské FHS, však zdůrazňuje především potřebu důsledného 

provedení kódování, spíše než absolutní počet rozhovorů. Předpokladem je mít správně 

definovaný problém, kterým se chceme zabývat – a to ani příliš úzce, ani nadměrně široce. 

Prvním krokem je otevřené kódování rozhovorů v textové podobě, kdy porovnáváme a 

zaznamenáváme klíčové okamžiky sledovaného jevu v jeho různých projevech. Co lidé dělají, 

kde, jakým způsobem – můžeme přitom použít jak kódy vzniklé přímo z textu, tak i ustálené 

pojmy se všemi riziky i přínosy, které se k nim váží.  Následuje selektivní kódování, kdy si 

mapujeme v rámci otevřených kódů kostru a vracíme se k příběhu daného jevu. Cílem je 

určení vlastností a dimenzí ústřední kategorie – jevu, který jsme zvolili na začátku a jehož 

příběh se snažíme rozkrýt. Kategorie získané v kódovacím procesu pak k této ústřední 

kategorii vztahujeme. Při axiálním kódování pracujeme s kódy z otevřeného kódování, které 

skládáme dohromady tvorbou spojení mezi kategorií a jejími subkategoriemi souborem 

vztahů. Glaser s Corbinovou zjednodušují tento paradigmatický model schematicky: 

PŘÍČINNÉ PODMÍNKY – JEV – KONTEXT – INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY – 

STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE – NÁSLEDKY 63 

Z hlediska posloupnosti se nejedná nezbytně o po sobě následující procesy. Už při otevřeném 

kódování můžeme narazit na zastřešující a propojující kód, který se vztahuje k ústřední 

kategorii. 

                                                             
62

CHARMAZ, Cathy. Grounded Theory, in Qualitative Methods in Psychology, ed. J. A. Smith.  London, 2003. str. 82 - 111 

63
STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu.  Praha,  Podané ruce, 1999. kap. 7, str.72 
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Při procesech kódování se lze setkat se zajímavou kategorií či subkategorií, která by měla být 

více prozkoumána, z kteréhož důvodu se pustíme do dalšího sběru dat, čímž se dostáváme 

k problému teoretickému vzorkování. Při teoretickém vzorkování nehledáme reprezentativní 

vzorek zkoumané populace, jako spíš reprezentaci zkoumaného jevu, situace, které by 

pojmově nasytily vznikající teorii. 

Sběr dat by měl být ukončen ve chvíli, kdy již v datech neobjevujeme nic nového a vystačíme 

si s vytvořenými kódy. 

 

Posledním krokem je selektivní kódování, kdy se snažíme integrovat získané kategorie do 

zakotvené teorie postupem, který je podobný kódování axiálnímu. V tomto případě se jedná o 

abstraktnější úroveň analýzy. Pracovně si formulujeme kostru příběhu, kterou následně 

konceptualizujeme – určíme dimenze a vlastnosti centrální kategorie a aplikujeme paradigma 

(podmínky, kontext, strategie, následky). 

Přestože se jedná o proces, platný za daných podmínek, měli bychom schopni být uvažovat o 

souvislostech s podmiňujícími jevy na různých úrovních – od jednotlivé interakce, přes 

skupinu, úroveň organizací až k národní a nadnárodní úrovni. 

 

3.2.2. ZAKOTVENÁ TEORIE – POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 

Přestože Jan Hendl je autorem bible studentů, zabývající se kvantitativními metodami, 

v případě příručky Kvalitativní výzkum – základní metody a aplikace64 podrobnější návod jak 

na zakotvenou teorii nenalezneme.  

Jakožto manuál zakotvené teorie byla v této práci použita publikace Kláry Šeďové – 

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách65. Přestože je její užití zaměřeno především na 

výzkum v pedagogice, nabízí tato příručka srozumitelnou a dostatečně návodnou formou 

postupy, uplatnitelné v sociologii. Kniha se věnuje jak obecnému úvodu do kvalitativních 

metod, tak i konkrétní aplikaci vybraných designů výzkumu a zpracování dat.  Nalezneme zde 

ukázky základních kódovacích postupů v praxi i návodná doporučení k realizaci výzkumných 
                                                             
64HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum – základní metody a aplikace.  Praha, Portál, 2008. 

65SEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.  Praha, Portál, 2007. 
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metod a práce s nimi. Druhou využívanou publikací byla Qualitative Inquiry and Research 

Design od Johna W. Creswella.66 

Již v samotném průběhu zpracovávání a sběru dat docházelo k vynořování kontur 

sociologicky relevantních témat a procesů – jako například motiv péče, seberealizace, 

individualizace, v návaznosti na což byla vyhledávána a zpracovávána odpovídající literatura 

a zdroje.  

 

 

3.3. PŘEDMĚT VÝZKUMU A VÝBĚR VZORKU 

Předmět výzkumu byl vymezen jako soužití lidí – mladší dospělé populace v Praze-  se psem 

a vnímané souvislosti osobní i v rámci mezilidských vztahů.  

Pozornost si jistě zaslouží již samo označení „mladá dospělá populace“ – čím je 

charakteristická a koho tam zařadit? Označení souvisí s konceptem životních etap – a životní 

dráhy. 

Životní dráha je soubor paralelních i po sobě následujících životních situací, které vytvářejí 

složité předivo žití, ale z něhož je třeba vybrat ty sociální vztahy a životní události, které 

významným způsobem definují průběh lidského života.67  Pozornost sociologů se soustředí 

především na klíčové momenty, které jsou charakteristické pro změnu – ať již v podobě 

životních událostí, které jsou skokového charakteru, nebo pozvolnějších přechodů. Lidský 

život je i v běžné mluvě rozdělován na etapy: dětství, dospělosti a stáří. Ke každé etapě se 

pojí sociální očekávání, spjatá s biologickým věkem. Tato očekávání však nejsou neměnná, 

nýbrž proměnlivá v čase a v rámci společností.  

Z hlediska členění vývojové psychologie se jako mladá dospělost označuje období mezi 20 a 

35 lety a je spojeno s přijetím profesní role, s počátky života ve stabilním partnerství, 

samostatností, nezávislostí. Sociologové z tohoto členění víceméně vychází.  

Zájem o takto vymezenou věkovou skupinu byl podmíněn volným pozorováním v parcích a 

ulicích města, když byly poznamenávány charakteristiky osob a jejich aktivit se psem, a kde 

bylo nejvíce viditelných psů v přítomnosti takto vymezených osob.  Aspektem viditelnosti je 

                                                             
66CRESWELL, John W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.  Sage, 1997 

67HAMPLOVÁ, Dana - Životní cyklus: sociologické a demografické perspektivy.   Praha, Sociologický ústav AVČR, 2006. 
Str. 5 
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myšlena přítomnost v místech a situacích, určených primárně lidem - jako je hromadná 

doprava, veřejná prostranství, zábavní a restaurační podniky, organizace. Jsou to právě tato 

místa a situace, které na sebe navazují další aspekty interpersonálního jednání. Svou roli 

zajisté sehrála i skutečnost, že autorka sama náleží do takto definované populace, tj. zažívá 

konfrontaci s realitou, která obsahuje dosud ne zcela internalizované otázky – zakládání 

rodiny, pracovního procesu (jakožto dlouhodobé životní náplně) a vlastně i konečnosti lidské 

existence. 

Z těchto a dalších důvodů byl předmět výzkumu zúžen na soužití mladší dospělé populace se 

psem ve městě.  

Výběr respondentů probíhal na základě teoretického vzorkování. V počátku se jednalo o dobu 

vlastnění psa, o zastoupení vzdělanostních skupin, obou pohlaví, a zda dotyčný/á má či nemá 

partnera. Postupně bylo přihlédnuto k aspektu rodičovství, způsobu bydlení, typu, velikosti a 

počtu vlastněných psů. Cílem byla co největší variabilita souboru. 

 

Při výběru bylo bráno v potaz: 

Typ a původ vlastněného psa – zda se jedná o křížence; čistokrevného psa s průkazem původu 

anebo bez něj; velikost a věk psa 

Doba vlastnění psa  

Rodinný stav – zdali je v partnerském vztahu či nikoliv, má-li dítě 

Způsob bydlení – s rodiči, s partnerem, sám, ve spolubydlení. 

Aplikovaný výběr komunikačních partnerů využíval metodu sněhové koule. Některé osoby 

byly vytipované autorkou samotnou (např. T., P., L.), na jiné byl obdržen kontakt od 

známých, kteří byli dotázáni na znalost osob s požadovanými parametry a následně požádáni 

o pomoc s kontaktováním. Při hledání různých typů majitelů psů byla oslovena vedoucí 

jednoho útulku, která k propagaci zdárně využívá internet a sociální sítě. Ta následně 

doporučila a domluvila další účastníky (E., Strašnice). Jednotliví komunikační partneři jsou 

rozlišeni a označeni písmeny (K., T. aj.), místem pořízení rozhovoru (Strašnice, Vršovice, 

Kampa) nebo jinou charakteristikou (Shi-tzu). 
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3.4. REALIZACE VÝZKUMU 

3.4.1. SBĚR DAT 
Sběr dat probíhal formou polostandardizovaných rozhovorů na základě rámcového scénáře. 

Každému rozhovoru předcházelo vysvětlení cílů výzkumu a upozornění na využití dat pro 

účely diplomové práce. Každý účastník byl informován o způsobu zpracování a využití dat a 

s tímto vyjádřil souhlas. Zároveň byl ujištěn o anonymizaci i důvěrnosti sděleného a požádán 

o podpis informovaného souhlasu s využitím dat. Po skončení rozhovoru vždy došlo 

k oboustrannému předání kontaktu – ze strany výzkumníka kvůli možnosti doplnění 

informací, ze strany komunikačního partnera kvůli možnosti případného doplnění či revize 

sděleného. 

Sběr dat probíhal ve dvou fázích.  

I. fáze 

Prvá část výzkumu probíhala formou polostandardizovaných rozhovorů s 9ti respondenty, o 

délce trvání okolo 30 minut68. Výběr respondentů ve věku 21 – 35 let byl založen na 

požadavku vlastnění psa 69. Tyto rozhovory jsou datovány z větší části do léta 2012. Každému 

rozhovoru předcházelo přibližně 5ti minutové seznámení s důvodem realizace rozhovoru – 

účastníci byli seznámeni s tazatelovým cílem sepsat diplomovou práci, s tématem práce,  

způsobem přepisu a ujištěním o následné anonymizaci. 

Tyto rozhovory probíhaly na základě okruhů – osobní charakteristiky dotyčného; rodinné a 

sociální zázemí; způsob a důvod pořízení zvířete; zkušenosti;  aktivity spojené se psem;  

přínosy a problémy. Tímto způsobem proběhla základní explorace.  

Přestože je pes vděčným tématem mnohé nezávazné konverzace, ocitla se autorka v roli 

tazatele před dvěma základními problémy. Prvním byla nezkušenost na poli kvalitativního 

zkoumání a způsob vedení rozhovoru. Stalo se to, před čím varuje nejedna příručka výzkumu 

– rozhovor byl veden z pozice člověka obeznámeného s problémem, a to i přesto, že se 

jednalo o riziko předem známé. 

Jako ilustrace může posloužit příklad z rozhovoru s K., kde se projevila více touha po 

rozhovoru samotném namísto touhy po kvalitě a hloubce získávané informace.  

„ …. 

                                                             
68 časový údaj odpovídající délce rozhovoru včetně úvodní části 

69Získávání respondentů probíhalo v okruhu známých a na doporučení kolegů a známých – tzv. metodou sněhové koule. V 
souboru jsem ponechala i IT, který psa měl – a poté co o něj přišel, pořídil dalšího rodičům. Důvodem byla specifičnost 
tohoto případu, neboť pes se zde stal cílem pomsty. 
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T: a jak došlo k tomu rozhodnutí mít psa? 

R: k tomu došlo tak, že mi ty procházky chyběly, tak jsem si v  Brně po roce pořídila psa. 

T: a rozhodovací proces s bývalým... 

R: že jsem strašně kňourala že chci psa, že chci psa až svolil. 

T: a jak jste sehnali to štěně? 

….“ 

 

Druhý – navazující problém může představovat potřeba se k řečenému vyjadřovat nikoliv ve 

smyslu „jít hlouběji“, nýbrž kvůli prosté touze mluvit či zachovat tok řeči. Běžná konverzace 

je často vedena najednou více řečníky, kteří se někdy doplňují či si různě skáčou do řeči. Při 

hloubkovém rozhovoru však může být přínosnější zaujmout pozici převážně trpělivě 

naslouchající. Respektování odmlk a chvil zamyšlení by mělo být otázkou sebeovládání. 

Trpělivost je na místě i v případě, kdy má dotazující pocit, že jeho komunikační partner od 

tématu „odplouvá“, zatímco ten skutečně vypovídá – ale v jiných spojitostech. Tento fakt si 

výzkumník může uvědomit až s odstupem – často právě při přepisu rozhovoru. 

 

Jiné komplikace nastaly v případě rozhovoru s M (34let), který probíhal na základě 

dlouholetého přátelství, což sebou neslo oboustranně zažité interpretace, ze kterých se 

podařilo vybočit až v druhé části rozhovoru. Tento rozhovor je jako jediný z roku 2011. 

Tabulka 1 

Označení – 

jméno 

věk vzdělání, zaměst-

nání 

bydlení pes, věk psa/psů partner/ka Délka r. 

Kameník 27 vyučen–nezam. s partnerkou bez PP; 6 ano 25min 

M. 34 SŠ – asistentka s dětmi PP; 4 ne, rozvod 45min 

K. 27 SŠ – fakturantka sama 2 kříženci; 3, 9 ne 25min 

B. 28 VŠ- redaktor sám PP, asistenční ne 30min 

R. 22 vyučena, pomocná 

síla 

s rodiči kříženec; 3 ano 30min 

L. 27 VŠ–marketing s rodiči kříženec ; 1,5 ne 30min 

IT 34 VŠ – IT s partnerkou vlastního nemá ano 20min 
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H. 35 SŠ, účetní s partnerkou PP, kříženec; 3, 6 ano 25min 

boxer 32 SŠ, programátor sám bez PP; 9 ano 30min 
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II. fáze 

Do této části výzkumu bylo vstupováno s užším pojetím výzkumné otázky, která se 

soustředila na to, jak se pes zapojuje či naopak nezapojuje do různých forem mezilidských 

vztahů. Využíván byl přitom rámcový scénář, vzniklý v první fázi, který byl přizpůsobován 

dle potřeby konkrétního rozhovoru.  Výsledkem bylo dalších 8 rozhovorů v délce okolo 

45minut, celkem tedy bylo provedeno 17 rozhovorů. U dvou rozhovorů, provedených ve 

druhé fázi (T. a Kampa), nastaly problémy s nahrávací technikou. V prvním případě zařízení 

definitivně přestalo fungovat, pro druhý rozhovor bylo nahrazeno jiným, sofistikovanějším – 

které ovšem bylo třeba správně nastavit. U Kampy došlo tímto způsobem k nahrání pouze 

první části rozhovoru (30min z 50).  Dalším problémem se stala přítomnost třetí osoby u 

rozhovoru – na Kampě byl v prvních minutách přítomen přítel zúčastněné, díky dešti se ho 

podařilo „odfiltrovat“, třetí osoba se vyskytla také ve Strašnicích – zde se jednalo o 

kamarádku účastníka, u níž rozhovor probíhal a která se během rozhovoru věnovala svému 

dítěti. 

Následující tabulka zaznamenává základní charakteristiky účastníků rozhovorů – a to 

v takovém pořadí, jak po sobě následovaly 

 

Tabulka 2 

Označení 

- jméno 

Věk vzdělání, zaměstnání Partner/ka pes, věk psa/psů bydlení Délka r. 

E. 28 VŠ – redaktorka Ano kříženec, 6 soužití 35min 

N. 26 SŠ - trenérka, tanečnice Ano kříženec, 7 sama 47min 

T. 34 SŠ – zvukař Ne kříženec, 11 spolubydlení 55min 

Kampa 29 VŠ - analytik laborant Ano 2 feny, kříženci, 

3 a 11 

S otcem 50min 

Vršovice 30 SŠ - živnost e-shop Ano kříženec, 3 soužití 45min 

Strašnice 30 ZŠ - prodavač  zoo shop Ne kříženec, 9 sám 40min 

C. 29 VŠ – architekt Ano PP, 5, 8 širší rodina 50min 

Shi-tzu. 31 vyučena,  dělnice Ano bez PP, 8 s rodinou 55min 
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Rámcový scénář rozhovoru 

Pes jako součást sociálních vztahů – a jejich proměna 

• Pojítka a bariéry 

• Vztah k rodině – k zakládání rodiny, kariéře 

• Volný čas a jeho trávení 

  

  

Popis vlastního psa, popis sebe 

 

  

Pes  

Jaké změny do života přinesl? 

Co dává a co bere? 

Psí přirozenost? (co to znamená, když se řekne) 

  

  

Co vše zahrnuje starání se o psa 

Kdo všechno se o něj stará – zodpovědnosti? 

Komu psa svěřit a komu naopak ne? 

Pomoc se zvířetem? (možné formy pomoci, kdo pomáhá) 

 

Životní dráha  

Životní cíle 

Práce-rodina  

Referenční rodina – faktor pes 

  

Práce a volný čas  

Vytíženost 

Jak se řeší pes? 

Seberealizace v práci 

Navazování kontaktů vs. bariéra 

Charakteristika pracoviště a atmosféra na něm – pokud pes 

Zvířata v rodině, vztah k přírodě  
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Rodina 

Kde bydlí – stěhování, faktory pro výběr bydlení 

Kde spí pes  

Partnerství – pes ve vztahu 

děti - byl pes brán v potaz – s jakými pocity? Pokud byly zvažovány děti… 

 

Ne všechny otázky bylo třeba pokládat. Některá témata vyvstala přirozeně v průběhu 

rozhovorů, na jiná naopak vůbec nedošlo. 

  



 

42 
 

3.4.2. ZPRACOVÁNÍ DAT 
Z pohledu realizace kvalitativního dotazování je skutečně obtížné naučit se ptát způsobem, 

který není návodný, a přesto rozhovor udržuje tím správným směrem. A kde je ten správný 

směr?  Snad to lze připodobnit k práci kartografa – průkopníka. Na počátku máte cíl, ke 

kterému se chcete dostat – ale nemáte mapu. Skrze první rozhovory pořídíte sérii obrázků 

terénu. Data rozkódujete na jednotky - nyní máte základní přehled o tom, co všechno na cestě 

potkáte, obrázky však nejsou poskládány – není jasné co je kde. Proto je z pohledu 

výzkumníka – začátečníka opravdu důležité provést axiální kódování již v tuto chvíli. Pro 

konstrukci a zaměření dalších rozhovorů tak vyplynou oblasti, které zaslouží větší péči. Pro 

ještě lepší ujasnění neuškodí pokusit se současně o sjednocující pohled „shora“ a to i přesto, 

že teorie zcela jistě není nasycena. 

V první fázi probíhalo zpracování přepsaných rozhovorů za použití zkušební verze programu 

Atlas.ti70– data byla opětovně podrobena procesu otevřeného kódování.  

U každého rozhovoru byla vypracována síť vztahů mezi kódy na základě jejích umísťování do 

prostoru. Tímto způsobem došlo ke zvýraznění několika dimenzí života zúčastněných, v nichž 

pes hraje svou roli. Pes je zde především záležitostí vztahu člověka a zvířete – důležitou 

složku tak tvoří pes samotný a jeho charakteristiky, které ale samy o sobě nejsou předmětem 

této studie. Předmětem této studie je lidské jednání a motivace se zvířetem spjaté. V druhé 

části se pozornost přesunula více na roli zvířete v rodinných a partnerských vztazích. 

Rozhovory z druhé fáze sběru dat byly kódovány v programu OneNote71 ,zároveň byly 

vkládány do tabulky, kde byla citace - k ní přiřazené kódové označení, zdrojový dokument a 

pořadí v dokumentu. Výsledná tabulka posloužila jako přehled kódových označení i jako 

orientace ve zdrojových dokumentech. Při použití citací – označení (Strašnice, 31) říká, že se 

jedná o rozhovor Strašnice, 31. označená citace z dokumentu.  Citace jsou psány kurzívou, 

nebyly podrobeny jazykové úpravě. 

  

                                                             
70 Se zpracováním dat v Atlasu autorka zkušenosti měla, bohužel zkušební verze neumožňuje uložení souboru s více jak 50 
kódy a více jak 100 prvky. Tato skutečnost byla reflektována po mnoha hodinách soustavné práce. Z toho došlo 
k pokračování v práci i přes nemožnost celkového exportu. 

71Microsoft Office OneNote 2007 
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Obrázek 1 – ukázka kódování 

 

Identifikace kategorií, jejich vlastností a dimenzí – následným propojováním došlo k 

vytvoření souboru kódů spjatých se strategiemi, souvislostmi a důsledky. Vzniklé rodiny 

kódů vyjadřují bariéry, pomoc či jiné ovlivnění navazování a udržování mezilidských vztahů. 

Na to navazují reálné následky tohoto vlivu. 

Tabulka 3: kódovací koncept 

Pořízení 

psa 

V kontextu  Jev  Strategie  Emoce    

interakce 

Následky  

dobrý skutek rodina komunikace +- samostatný krok  stereotyp rozptýlení 

dětský sen partnerství zodpovědnost vyjednávání osamění prožitek přítomnosti 

společník osamělost osobní omezení aktivita bariéra vyhnutí se kontaktu 

síla zvyku součást soc. 

okruhu 

aktivizace včlenění do kaž-

dodennosti 

člen rodiny relaxace 

účel práce relaxace sdílení psa dítě  

okolnosti seberealizace  nástroj jednání sociální most  
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3.5. PŘÍBĚH ČLOVĚKA A PSA 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní zkoumání tématu, které obnáší širokou škálu 

emocí, reakcí a vztahů, rozhodla se autorka prezentovat výsledky zkoumání jako „příběh“. 

Záměrem je konstrukce příběhu dospívajícího – dospělého člověka a psa. „Postava“ psa už 

byla představena v první části, scéna v podobě metodologického okénka je připravena, zbývá 

tedy představit koho jiného - než jeho lidského partnera. 

 

3.5.1. ŽIVOT ČLOVĚKA 
Život jedince můžeme pojmout jako životní dráhu se specifickou trajektorii, kde každý 

okamžik má svůj čas, svá očekávání a své úkoly. Životní dráha má čtyři základní dimenze: 

délku, šířku, výšku, význam a hodnocení. Délka je ohraničena narozením a smrtí; šířka je 

dána fyzickým prostorem, v němž člověk žije a šířkou aktivit, znalostí, dovedností a zájmů; 

výškou se rozumí umístění na vertikální pozici sociální diferenciace; význam a hodnocení 

průběhu života je v podobě sebehodnocení i hodnocení druhých lidí. 

Rodina, práce, volný čas a umístění na přímce života nám do značné míry říkají, kým jsme, 

případně zda si vůbec tuto otázku položíme. Helena Kubátová72 to shrnuje představou čtyř 

časových komponent biografie: čas života člověka; rodinný cyklus, profesní dráha a čas 

volnočasových aktivit. Nyní bude následovat krátký exkurs do základních dimenzí lidského 

času. 

 

Každý lidský život je zajisté jedinečný a neopakovatelný, všichni však sdílíme zrození a smrt, 

co všechno je mezi tím se více či méně liší. I přes rozdíly v individuálních trajektoriích lze 

průběh lidské existence konceptualizovat do podoby etap. Dítě dospívá, dospělý stárne, starý 

člověk umírá. 

Etapy lidského života jsou určovány nejen biologickými vlastnostmi organismu – člověk je 

určován také danostmi psychickými a sociálními. Z hlediska zařazování člověka do 

společnosti mluvíme o procesu socializace, probíhající skrze komunikaci a sociální interakce 

s druhými lidmi. V jejím průběhu si člověk osvojuje hodnoty, normy a způsoby jednání 

v konkrétní společnosti. P. L. Berger a T. Luckmann hovoří o socializaci primární a 

socializaci sekundární. Zatímco primární socializace spadá do doby dětství a je spojena 

s učením a internalizací základních kulturních návyků, skrze něž se konstruuje svět individua, 

socializaci sekundární lze označit jako volnější a časově pozdější. Sekundární socializace je 
                                                             
72KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha, Grada, 2010. Str. 109 
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vykonávána libovolně zaměnitelnými osobami, internalizované vědění má specializovaný, 

odborný charakter a může být snáze zpochybněno, přehodnoceno či zcela zamítnuto.73Jedinec 

si formuje svou identitu a získává orientaci ve světě. Proces utváření identity není jen 

produktem konkrétního jedince a jeho biografie, ale je též výslednicí životních podmínek a 

společenských faktorů. 

Z hlediska členění životních etap lze jít více do hloubky a dělit socializaci na základě fáze 

nalézání místa a orientace ve společnosti. V takovém pojetí je možné uvažovat 

například následující pětifázové členění74: 

• první etapa socializace - od narození do cca 10 let  

• druhá etapa socializace – od cca 11 let dokonce dospívání - přerod dítěte v dospělého 

• třetí etapa socializace-  raná dospělost, 22 až 35 let 

• čtvrtá etapa socializace – zralá dospělost a počáteční stárnutí 75 

• pátá etapa socializace – postupující stárnutí a stáří 

V této práci je pozornost zaměřena na jednu fázi životní dráhy, a to na etapu rané dospělosti, 

která je označována jako období rodinných a pracovních startů. Raná dospělost je v tomto 

případě charakterizována hledáním a postupným nalezením profesního zakotvení; profesním 

vzděláváním; rozvojem komunikačních a sociálních dovedností; partnerským soužitím; 

ekonomickou a sociální emancipací; slaďováním a stabilizací sociálních rolí; konsolidací 

kritického myšlení; orientací na prožitky a v neposlední řadě také orientací na rodinu a 

generativu – tvořivost ve smyslu snahy o vytváření a uchovávání hodnot.76 Přítomnost či 

absence jednotlivých charakteristik záleží do značné míry na individuální biografii jedince. 

 

Období takto definované rané dospělosti (či dle jiných pozdní mladosti, post-adolescence) je 

celkově význačné období, z hlediska demografie sem spadá mnoho významných událostí – a 

také v tomto případě hovoříme o tranzicích. Důležité dílčí tranzice:  

• První partnerské soužití 

• Rodičovství a prodlužování doby bezdětnosti 

                                                             
73Velký sociologický slovník.   Praha Karolinum, 1996.  Str. 1012 – heslo „socializace“ 

74 FARKOVÁ, Marie.  Dospělost a její variabilita. Praha Grada, 2009 . Str.9 

75Členění dle Kuric a Matějček – po rané dospělosti následuje dospělost zralá a dospělost pozdní. Etapa stáří je rozdělena na 
rané stáří a pravé stáří. 

76Poněkud odlišné časování nabízí J. Alan: 21-25let - raná dospělost – přizpůsobování partnerovi, plánování, založení rodiny; 
26-40 – střední dospělost. Viz. Havlík, R., Koťa, J. - Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál, 2002. Str. 48. 
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• Odchod od rodičů 

• Vstup na pracovní trh 

 První soužití s partnerem, nástup do prvního zaměstnání případně narození prvního dítěte – 

tyto události jsou v rámci perspektivy životní dráhy brány jakožto jeden ze signálů přechodu 

do dospělosti. Tento přechod je tvořen přijetím souboru sociálně definovaných rolí, spjatých 

se statusem dospělého.   

 

Mezifáze oddělující dospívání a samotnou dospělost se vynořila relativně nedávno. Pohled 

společnosti na to, kdy jsou její členové v jaké fázi životního cyklu, není neměnný. Mezi 

základní změny, ovlivňující průběh života patří: rozšířené možnosti studia; zvýšená mobilita 

mladých lidí, zvyšování věku prvního sňatku a rostoucí podíl dětí, narozených v nesezdaném 

soužití; odkládání narození prvního dítěte a spolu s tím zvýšení míry bezdětnosti; větší 

možnosti pracovní kariéry – na druhé straně doprovázené výrazně vyšší nejistotou ohledně 

budoucnosti. Mládí se tímto způsobem vplížilo tam, kde byli lidé ještě donedávna považováni 

za dospělé. Na druhé straně jsme svědky prodlužování průměrné délky věku i naděje na 

dožití. 

Tyto proměny se však netýkají pouze české společnosti – potažmo obyvatel 

postsocialistických zemí, ale jsou součástí širších procesů, jejichž počátky je v západních 

zemích možno sledovat už od 60. až 70.let. Demografie tyto proměny popisuje v teorii 

druhého demografického přechodu. 

 

Pohled na životní etapy, jakožto vývojové fáze se specifickými úkoly nabídl psycholog 

E. H. Erikson. Ten zdůrazňuje význam psychologických krizí, které se váží k jednotlivým 

životním etapám. Každé období je ve znamení základního problému, se kterým je jedinec 

konfrontován. Tento vnitřní – psychologický problém – je vyjádřen jako tzv. tranzitorní krize, 

ze které vzejde další etapa života a s ní i to, co Erikson nazývá nová ego síla-ctnost. Krize, 

spojené s dospělostí a stárnutím jsou vyjádřeny jako: 

• Intimita proti izolaci – intimita je spojením vlastní identity s identitou druhého bez 

přítomnosti strachu, že ztrácíme sebe či rozpouštíme své „já“. Měla by obsahovat ale 

rovněž závazek a může být vyjádřena sexuálně. Ziskem tohoto stadia pro budoucnost 

je láska. 
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• Generativa proti stagnaci – lidé se zapojují do společnosti s cílem vytvoření hodnot 

(potomstvo, hmotné statky, umělecká díla nebo tvůrčí myšlenky). Budoucím ziskem je 

pečování – ochota konstruktivně přispět skupině nebo společnosti. 

• Integrita ego proti zoufalství – ohlédnutí za již uplynulými fázemi života může přinést 

pocit dobře vykonané práce a osobního naplnění. V opačném případě nastupuje 

zoufalství. Možným ziskem tohoto stadia je moudrost. 

Jak však poznamenává Z. Bauman77, krize identity už není specifikem dospívajících a osob 

duševně nemocných - pocit „totožnosti“ a životní kontinuity se daří zakoušet málokomu. 

V souvislosti s kroky životního vývoje se vynořily pozice, osvětlující význam psa.  Zvíře je 

zároveň objektem i subjektem, dává emocionální odpověď, vyžaduje pozornost i péči a nabízí 

možnosti rozvoje.   

Pes rozhodně není specifikem jedné životní etapy, naopak, nacházíme jej ve společnosti 

celého spektra věkových kategorií. Tato skutečnost je podmíněna flexibilitou psího rodu  Zde 

je však pozornost upřena na relativně čerstvé dospělé, a ani zde není  všeobecná generalizace 

možná. Přesahy a variabilita současných životních stylů dávají prostor identifikaci základních 

přístupů, nikoliv jejich bezezbytkové zařazení do „škatulek“. 

 

Člověk ve vztazích, rodina 

Lidská existence nevisí ve vzduchoprázdnu – od okamžiku zrození jsme vhozeni do obrovské 

sítě interpersonálních vztahů. Z hlediska míry angažovanosti a formálnosti lze odlišit vztahy 

primární a vztahy sekundární. Primární vztahy jsou charakterizovány vysokou osobní 

angažovaností partnerů, intimitou a neformálností, váží se k nim silné emoce, míra sociální 

distance je nízká. Tento typ vztahů je základem primárních skupin, vyskytuje se však i mimo 

ně – přátelský vztah, partnerský vztah… Vztahy sekundární jsou oproti tomu věcné, 

instrumentální, neosobní a formalizované.  Mezi těmito dvěma typy existuje plynulý 

přechod78. 

Většina z nás svůj život začala v rodině, což je základní primární skupina. Rodina obecně je 

původní a dosud nejdůležitější společenská skupina a instituce, ale ani instituce rodiny není 

nehybná a beze změn. V rámci rodiny je zachovávána kontinuita lidského rodu i přenos 

kulturních vzorů. Rodina poskytuje svým členům podporu a pomoc, je zdrojem i cílem 

                                                             
77 BAUMAN, Zykmunt. Individualizovaná společnost.  Praha, Mladá Fronta, 2004.  Str. 175 

78Velký sociologický slovník. Praha,  Karolinum, 1996. Str. 1421 – heslo „vztah primární“ 
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odpovědnosti. Na druhé straně může být rodina zdrojem problémů a dysfunkcí, které se 

mohou předávat do další generace.   

Převažující model současné rodiny je tzv. nukleární rodina, neboli žena, muž a jejich děti – ať 

již v sezdaném či nesezdaném soužití. Jiným modelem je rodina vícegenerační. Není 

převratným zjištěním, že pes je často uvažován jako nedílný člen rodiny. 

Jak již bylo zmíněno, dochází k proměnám životního cyklu, což úzce souvisí s proměnami 

rodiny.  Z nejmarkantnějších jmenujme: pokles sňatečnosti a nárůst dětí, rodících se mimo 

manželství; zvýšení průměrného věku vstupu do manželství jakožto i zvýšení průměrného 

věku prvorodiček. Zapojení zvířete do soužití s sebou často přináší klasické rysy péče o dítě a 

lze uvažovat, že v podmínkách odkládání/ zřeknutí se rodičovství jde o jistou formu náhrady. 

V případě komunikačních partnerů se jednalo o náhradu reflektovanou – s větším či menším 

nadhledem.  

„Jsem bydlela, studovala vejšku a bydlela jsem po nějakých pochybných podnájmech a to 

prostě jako nebylo vhodný, to já bych si nepořídila psa jako kdybych věděla že se o něj 

nedokážu na 100% postarat. Což samozřejmě člověk nemůže takhle říct -  že vždycky je to 

riziko že něco se stane ale tak jako aspoň nějaký základní povědomí o tom mít.“   

„Jako takový ekvivalent mi to připomíná argumentaci co se říká když si někdo pořizuje dítě. 

Nepořizujou si dítě dokud .“ 

 „Jo tak to s tim psem je to něco trochu jinýho asi. Tam jde spíš o to aby měl člověk nějaký to 

základní zázemí. Pes nepotřebuje asi zdaleka ne tolik co dítě. Ale – člověk o toho psa dost 

často spadne že ani neví jak a…a pak už ho prostě má a nějak se to vždycky zvládne. Nojo, asi 

je to podobný i s tím dítětem.“ (E., 19) 

 

Nejen z hlediska sociologie je významný posun v paletě partnerských vztahů – klasický 

model manžela s manželkou doplňují nesezdaná soužití muže a ženy, soužití homosexuálních 

párů – to vše ve variantě s dětmi i bez nich, s dětmi vlastními či z předchozích svazků 

partnera. Spektrum doplňuje osamělý rodič. Možných variant je skutečně mnoho – a to 

nebyly zmíněny různé varianty s prarodiči anebo jinými příbuznými. Z hlediska časového 

trvání rodiny hovoří Beck o transformaci tradičně pojaté rodiny v dočasně sjednanou rodinu, 

kde je hlavní důraz kladen na výhodnost a příjemnost svazku. Časovostí je pes krátkodobější 

projekt než vlastní potomstvo. Zároveň poskytuje zdroj i cíl emocí bez komplikací a 

vyjednávání, což jsou vlastnosti lidského partnera. 

 

Práce a volný čas 
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Struktura běžného dne člověka je do značné míry dána tím, zda se jedná o ekonomicky 

aktivní osobu či nikoliv, případně jaká je jeho socioprofesní pozice. Rozdíly mezi strukturací 

času podnikatele, drobného živnostníka, zaměstnance – stejně jako mezi různými profesemi, 

nezaměstnaného, či osoby na rodičovské dovolené jsou značné. Také na poli pracovního 

uplatnění dochází k mnohým změnám. Proměňuje se pracovní prostředí, pracovní podmínky, 

mění se požadavky na pracovníky. Změny dopadají na pracovníky, ovlivňují jejich život, život 

jejich rodin, komunit, celé společnosti a v konečném důsledku ovlivňují i vnímání samotné 

identity člověka.79 

Koncept volného času je také jedním z důsledků proměn podoby sociálního systému. O 

volném čase mluvíme až v souvislosti s kapitalismem – základním faktorem je kvalitativní 

odlišení času na práci a času na odpočinek, přičemž se liší nejen čas samotný, ale i místo a 

souvislosti.  

S rozvojem životní úrovně je volný čas stále více nejen dobou, určenou k regeneraci 

pracovních sil, nýbrž časem na zábavu a spotřebu. Volný čas a jeho trávení se stává cílem o 

sobě. 

Tyto procesy lze nahlížet v termínech reflexivní modernizace, individualizace a transformace 

identity, spjaté se jmény Ulrich Beck, Zykmunt Bauman nebo Anthony Giddens.80 Je to právě 

proces individualizace, který se stává strukturní charakteristikou vysoce diferencovaných 

společností. Individualizace se stává kolektivní a ve finále i standardizovanou, což vede ke 

vzniku nových sociokulturních pospolitostí. Můžeme hovořit o konceptu životního stylu, 

jehož konstrukce je tvořena životními drahami aktérů.  

Pes může být společníkem při procházkách, různých aktivitách, nebo jen tak doma u televize. 

Ve vztahu k trávení volného času je záhodno odlišit psa jako nedílný předpoklad zvolené 

aktivity či sportu od psa – společníka, který přítomen být může, ale také nemusí. 

Podstatným zjištěním k trávení volného času je propojenost některých mladých pejskařů s 

fenoménem hospod a hospůdek, což lze považovat za typicky české specifikum. Do velké 

části pražských podniků hospodského typu mají psi přístup (často tam mají i vlastní misku) – 

obzvláště do těch, orientovaných na mladší generace.  

V souvislosti s různými formami práce z domova a s přesouváním pracovních povinností i za 

dveře domovů, nabyla na významu role psa – způsobu obnovení pracovních sil a relaxace. 

                                                             
79ČADOVÁ, Naděžda;  PALEČEK, Miloš. Jak je v Česku vnímána práce. Praha, Sociologický ústav, 2006. Str.13 

 

80TOMÁŠEK, Marcel.  Singles a jejich vztahy: kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České 
Republice.  Sociologický časopis. Praha,  42/1, 2006. 
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Práce doma a v čase, který byl původně „volným“ dnes již není pouze otázkou vrcholových 

manažerů a podnikatelů. Stále více zaměstnanců si doma otevírá firemní poštu, nebo je 

připraveno ve dne v noci na zvednutí pracovního telefonu.  

Lidé, pracující samostatně z domova mimo harmonogram „klasického“ členění pracovní 

doby, se často ocitají před nutností vytvoření vlastního časového rozvrhu. Pes v těchto 

případech nabízí a přímo vnucuje čas na osobní uvolnění a chvilkové opuštění práce. „… 

často když dělám projekty, tak – a nejde mi to, nenapadá mně, tak si jdu prostě zahrát se psy a 

ono mi to provětrá hlavu a pak mne něco napadne.“ (C., 31) Zvíře je zosobněním nutnosti se 

od počítače odtrhnout.: „Jako potěšení života, potěšení toho že tě ten pes 4x denně vytáhne 

ven, když by si při tom dělala něco doma na počítači, nebo furt pracovala.“ (R., 8) Tuto roli 

oceňují především kreativní profese z oblasti designu, grafiky a zábavy – případně z jiných 

profesí, s nižší mírou formálních vztahů, kde i pro zaměstnance často bývá možné brát 

„socializovaného“ psa do práce, jak vyjádřil divadelní zvukař: „V práci ho maj všichni rádi, 

protože si prostě lehne a neotravuje jako ostatní psi, když tam je náhodou se mnou.“ (T, 32) 

Braní zvířete do práce mimo jiné zbavuje časové vázanosti na potřeby zvířete a umožňuje 

větší flexibilitu v práci. Ne všichni zaměstnavatelé reagují stejně. Krom toho, že v některých 

profesích a typech provozu je přítomnost psa vysloveně nežádoucí, byla vyjádřena možnost 

vnímání psa zaměstnavatelem jako potenciální překážka, stejně jako dítě. 

„V jednom ateliéru na pohovoru mi bylo řečeno, že děti jsou překážkou a psi jsou překážkou 

(…) 

 já jsem práci nesehnala, proto jsem začala podnikat, ale jako vím, že tam je problém se 

sháněním práce, tak tam nemůžu psát., že mám psa a tak podobně – že můj koníček jsou psi, 

to se nedá.(…) Že já bych třeba mohla jít se psem k veterináři, místo toho abych jela na 

(pracovní cestu – nevyřčeno).“ (C, 57) 

 

Cest, kterak lidé proměňují a přehodnocují svůj životní způsob je mnoho. Jednou z možných 

je změna na základě faktoru vlastnictví psa, kde jedním z motivů je pracovní vytíženost. Když 

časová vázanost na pracovišti nedovoluje věnovat se v požadovaných intervalech zvířeti, 

případně jiným volnočasovým aktivitám, může být volba pořízení psa rekapitulována. 

Požadavek časové vázanosti vyúsťuje v adaptaci nebo rezignaci a následné odstranění. 

Nástroje adaptace byly identifikovány podle ovlivněného sociálního pole jako interní  a 

externí.  Mezi nimi je oblast osobního přizpůsobení – kdy řešení spočívá ve změně podmínek, 
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umožňujících zbavit se případné neslučitelnosti s pracovními nároky – tedy buďto 

restrukturací pracovního režimu, nebo změnou typu bydlení. 

Jako interní nástroj je chápáno využití zdrojů blízkých druhých – přátel a rodiny, kdy je oblast 

péče delegována nebo sdílena. Externí přizpůsobení přesahuje hranice osobního světa a 

dotýká se možností v dané společnosti. Tato adaptace je rezignací na model psa jakožto 

součást domácího kruhu, který překračuje ve směru vypuštění této hranice.  Zvíře je pak 

včleňováno do současných pracovních či jiných aktivit. Tento způsob pracuje s tolerancí okolí 

a klade na něj zvýšené nároky. Jako externí adaptace bylo přiřazeno zamlčované pole služeb, 

které se tímto způsobem nabízí. 

Smysl života 

S procesem individualizace souvisí také změna hodnotového systému, který zdůrazňuje 

zaměření člověka na sebe sama, na svou seberealizaci, hledání vlastní identity a rozvíjení 

vlastních schopností a pozitivní hodnocení smyslu práce, na úkor jejího materiálního 

přínosu.81 I v této spojitosti nachází pes své uplatnění jako cíl nebo motiv „smysluplné“ 

činnosti. Ostatně v ekonomice založené na službách je každý spotřebitel, nehledě na počet 

nohou, vítaným. 

Lidská existence jako taková však smysl potřebuje – ať už uvědomělý či nikoliv. 

A. H. Maslow řadí potřebu smyslu mezi motivy, překračující rámec přijatého stavu 

uspokojení. Stav, kdy chybí smysl života a člověk prožívá svůj život jako prázdný, bezcílný a 

nehodnotný, můžeme vyjádřit i pojmy bezesmyslnost, existenciální prázdnota či frustrace, 

existenciální vakuum. 82 

Tázání se po smyslu života a jeho požadavek patřil po dlouhou dobu mezi úkoly a záliby 

filosofů, nikoliv však běžné populace. Nikoliv, že by lidé smysl života neměli. Smysl života 

může nacházet své vyjádření mimo jiné bojem za ideje a ideály. V dnešní době je široká 

nabídka idejí a ideálů, mnohem širší, než je člověk ochotný a schopný postihnout. Otázka 

jejich hledání a nacházení se stalo osobním úkolem jednotlivce, v situaci, kde se tak úplně 

nelze spolehnout na žádnou autoritu. Celospolečenský vzrůst materiálního blahobytu spolu 

s roztříštěním jistot – pracovních i rodinných, nás tak vede dovnitř sebe, k jediné zbývající 

domnělé jistotě. 

 

                                                             
81BECK, Ulrich. Riziková společnost – na cestě k jiné modernitě. Praha, SLON, 2004. Str. 155 
 
82TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla.  Praha, Triton, 2007. 
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Smyslem této práce však není snažit se o spekulativní hodnocení proměn smyslu lidského 

života, nýbrž pohled na fenomén psa v souvislosti mezilidských vztahů.  
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3.5.2. PES, PŘÍTEL ČLOVĚKA 
Role psa jakožto součásti mezilidských vztahů je do značné míry určována charakteristikami 

zvířete jako je velikost, věk, temperament; osobními charakteristikami člověka, jeho vztahem 

ke zvířeti a zároveň vztahy se sociálním okolím. Je však možné identifikovat některé strategie 

a přístupy k vnímání a zacházení se zvířetem, na něž navazují typy a formy interpersonálního 

jednání. 

Při utváření směru toku příběhu člověka a psa z vyprávění lze vycházet ze tři základních 

úrovní kontextu vztahu.   Primární je osobní úroveň – rovina ovlivnění jednotlivce – pes je 

vždy výsledek osobní volby, ať už provedené pod tlakem okolí, nebo jako výsledek vlastní 

tužby. Na této úrovni se u velké části komunikačních partnerů projevily základní lidské 

potřeby  - jako je potřeba smyslu, potřeba péče o něco/někoho, potřeba určité formy jistoty. 

Ve spojitosti s vývojem lidské bytosti jakožto tvora sociálního je pes jedním z potenciálních 

kroků osobního růstu ve smyslu sebepotvrzení. 

Další úrovní již jsou samy interpersonální vztahy – od rodiny a blízkých osob, přes lidi 

známé až ke zcela neznámým a cizím lidem.. 

 

Na osobní úrovni člověka se z hlediska ostatních lidí nachází dyáda pes-člověk. V tomto 

směru se jeví dva základní vyjadřované přístupy ke psu. První přístup zdůrazňuje více 

charakteristiky psa coby zvířete – chování, zvyky, potřeby i emoce jsou nahlíženy a 

vykládány obrazem přirozenosti zvířete, nikoliv skrze očekávání, uplatňovaná na lidi. Jak to 

shrnul jeden ze zúčastněných: „zas jí nechám dělat nějaký jiný věci, který – třeba co – když se 

někomu válí pes na zádech, tak všichni – jé ona se ti válí. Já řikám – no, ona se jenom drbe. A 

když se někomu válí cizí pes, tak – ježiš neválej se po tom. Proč by se nemoh válet- se jenom 

votočí na záda. Když si chce za kočičkou – tak si uteč, tak si proběhni. Nebudu na ni křičet – 

ještě ji povzbudim, prostě utíkej – běž se proběhnout.“ (Strašnice, 31) 

 

Druhý přístup pasuje psa spíše do role substitutu člověka – rámec výkladu či péče se 

přibližuje tomu, jak je vykládáno lidské chování. Tento druhý přístup byl zmiňován ve 

spojení s druhými lidmi, často ve formě nesouhlasu: „..ty by jsi mu byla rovnocenná  v tom 

vztahu, tak on by si tuhle rovnocennost mohl vykládat i na ostatní lidi a moh by bejt na ně 

agresivní. Psi to tak maj, ale většinou jsou malí, tak to úplně nehrozí, nějaký problémy, ale ti 

psi se chovaj jak lidi. Ti se k nim pak chovaj jak k člověku a myslím si, že to není pro psa 

dobrý.“ (T, 55) nebo odstupu. 
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Vztah ke zvířeti jakožto k náhradě člověka lze zvažovat v případě „psa místo dítěte“. Zde je 

myšleno převážně rozmazlování, opečovávání, oblékání. „… pro mě to znamená to, že ten 

člověk by u sebe toho psa mít neměl. Buď by si skutečně to dítě, který mu chybí měl pořídit – 

nebo ať si pořídí nějakou plyšovou hračku, nebo panenku, ale .. a to není jenom se psama.“  

(Vršovice, 40) 

Zde se jedná o přístup jedince ke zvířeti.  Pes, jakožto integrální součást mezilidského vztahu 

bude pojednán dále. Mezi oběma přístupy je přechod. 

 

Sebeprezentace a sebepotvrzení 

Struktura rozhovorů byla koncipována na exploraci fungování zvířete v rodině, v partnerství a 

mezi lidmi.  Osobní motivy a reakce byly nedílnou součástí příběhů, které se místy dotkly 

rozličných oblastí. Jednou z nich jsou způsoby sebeprezentace a sebepotvrzení, které by 

zasluhovaly bližší pohled. Na psa jako součást role narážíme nejen u „kynologů“ a „aktivních 

lidí“ se psem. Ocenění krásného/ schopného/ silného/ poslušného/… zvířete, jehož odraz se 

snáší na svého majitele byl ve větší či menší míře společný všem komunikačním partnerům. 

Odlišnosti jsou v osobních charakteristikách lidí a navazují na potenciál psa.  V souvislosti 

s vizuálním působením psa nelze opomenout módu. Téma módy zmíněno skutečně bylo  ale  

jako součást vyprávění o „těch druhých“.  Převažovalo negativní hodnocení lidského 

prožívání módnosti, módností byla rozuměna jak touha mít psa na základě vzoru, tak způsob 

zdobení a upravování zvířete. Směr hodnocení narážel v prvé řadě na neuznání či 

nepochopení přirozenosti zvířete: „Si lidi pořizujou psy jako domácí plyšáky. Není to o tom, 

aby se zajímali o toho psa, ale že ho maj jako doplněk. Když už si ho někdo pořídí s tím, že se 

mu bude věnovat a bude se snažit vědět co nejvíc o psech – a nejenom o svým psovi, o chování 

– anebo si ho pořídím jako – jo, má každej psa, tak tady budeš sedět a budu s tebou chodit 

ven.“ (Strašnice, 30) 

Druhým zdrojem hodnocení módy byla prezentace člověka  – „Jeden člověk mi řekl, že když 

vidí osobu, která má pejska s čepičkou a botičkama a mašličkou, tak – ví že s tímhle člověkem 

se nechce bavit, protože dělá psovi tohle.“  

„Protože nebude o čem (se smíchem).  Jako no a kam chodíte na to lakování drápků?“ 

 „No, říkal že – protože to porušuje psí přirozenost a proto že by se s tím člověkem nebavil.  

Tak třeba jestli máš nějaký_“  

„Jo, tak as bychom si neměly co říct.  Nebo že bysme se zeptaly na trvalou? Chtěla bys 

trvalou Sandy? No nevim, taková pani by se se mnou ani nebavila.“ (N, 48) 

 



 

55 
 

Motivace pořízení 

Způsobů, kterak přijít ke psu je mnoho – afektivní jednání nebo racionální úvaha, cíleně, nebo 

jako následek či souhra okolností. Ať už však bylo zmiňováno záměrné pořízení či nabytí psa 

v důsledku okolností, jako společný motiv se ukázalo naladění na přítomnost zvířete. 

Naladění v podobě dětské touhy, socializace na zvíře v rodině, pozitivním vztahem k jinému 

člověku, anebo módou. Ne vždy bylo toto naladění explicitně vyjádřeno a vyplynulo to až 

hlouběji v rozhovoru, jako v případě komunikační partnerky Shi-tzu, kde usnadnilo 

upozaděné dětské přání přijetí psa, přineseného bez ohlášení přítelem. V základu lze rozdělit 

majitele psů na ty, kteří si psa záměrně pořídili , nebo jim byl na přání pořízen a na ty, kteří jej 

přijali pod tlakem okolností.  

Motivace je jedna z podmínek uvažování psa v mezilidských vztazích. Směr motivace lze 

rozdělit na personální (například dětské přání), a sociální (kupříkladu móda). 

 

V rozhovorech uváděné motivy pořízení psa lze rozdělit na: dětský sen, pes jakožto účel 

(ochrana, sport), pes jako společník, zvyk mít zvíře, a v neposlední řadě coby projekt osobní 

realizace. Tyto motivy místy splývají. 

 

Jednou ze základních motivací je pes jakožto dětský sen. Realizace tohoto přání může být pro 

dospělého člověka potvrzením vlastní schopnosti svá přání přivést do skutečnosti. V této 

souvislosti je pořízení psa potvrzením samostatnosti a dospělosti. Charakter vlastnění a péče o 

psa u některých komunikačních partnerů signalizuje nezávislost – jedná se o osobní krok, 

podmíněný jistou finanční soběstačností, obzvláště chybí-li podpora partnera/rodiny. 

„Vždycky jsem chtěla psa, ale rodiče to nedovolili. A když mi bylo 18 tak jsem si řekla že si 

ho pořídím.“ (Kampa, 1) 

Potřeba samostatnosti a sebepotvrzení není jen doménou odpoutávání se od rodičů – pro ženu, 

která se vdávala relativně brzo, po neplánovaném otěhotnění, byl pes možností vyjádření 

identity. Od dětství chtěla velkého psa, což u rodičů nebylo možné. Po narození druhého 

dítěte si toto přání prosadila:„Všichni byli proti, byla jsem na to úplně sama, ostatní byli proti. 

Jeho rodiče, moji rodiče - nikdo ho nechtěl.“ (M.,3)  

 

Kromě samostatnosti se objevily i další charakteristiky, spjaté s dosahováním dospělosti, 

v podobě touhy po vytváření hodnoty, přijmutí zodpovědnosti, péče o někoho. 

Charakteristikám odpovídá motivace jakožto projekt osobní realizace. 

 „ Řekl bys, že pes byl pro tebe i něco jako vyjádření dospělosti, nebo?“  
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„Ani ne. Spíš touha – cvičit něco. Někoho buzerovat..“ 

„A s tím osamostatněním to nemáš spojený - šel jsem od rodičů, jsem sám, tak… tady mám 

něco?“ Jo. Udělám si něco, co jsem vždycky chtěl- svýho psa.(…)kdybych neměl psa, tak budu 

hroznej lempl ne. Kdybych se neměl o koho starat – co bych dělal. Takhle něco dělám a aspoň 

se starám o pejska.“ (Strašnice, 20-21) 

V tomto směru má pes mnoho společného s dítětem, a do jisté míry jej nahradit může, alespoň 

jako objekt péče a starosti. Role psa-dítěte byla v rozhovorech vnímaná jako zástupná. Aspekt 

starosti a péče nevyjadřovaly pouze osoby bezdětné. Pravdou zůstává, že i tímto způsobem 

může pes zpříjemnit lidskou existenci. Ať už se jedná o existenční nejistotu, nebo absenci 

vhodného partnera, pes nabízí alternativu, která nemusí být cílem o sobě. V jednom případě si 

po skončení rozhovoru (K) povzdechla: „Já bych chtěla miminko, ale nemám ho s kým mít!" 

 

 

Trávení volného času se psem bylo identifikováno jako jeden z motivů.   

Oproti minulosti je nabídka aktivit, zaměřených na psa, dostatečně široká a nabízí uplatnění  

psům malým i velkým,  rychlým i pomalým – a stejně tak i páníčkům toužícím po pohybu 

nebo po klidu, adrenalinu či rozvážném soustředění. Dnes je škála nabízených aktivit široká, 

jak uvádí přehled na konci první části. Lidé nemusí být při volbě typu zvířete limitováni 

faktickými předpoklady pro aktivitu, protože aktivit je mnoho a hodně jich je uzpůsobeno 

právě jako rekreační činnost pro městský způsob života (agility, dog-dancing, aj.). Každý si 

může najít to své – a pokud má dostatek financí, je jeho výběr o to širší. 

Jak říká jedna z účastnic: „Když si koupíš psa, tak s ním chceš jako něco dělat, žejo, deš s ním 

zaprvý s ním jdeš do psí školky, když je to štěndo - aby se naučil základní povely, a já jak jsem 

byla tam, tak jsem začla s ním tam vpodstatě dělali i agility.“  (5. rozhovor, odstavec 101).  

 

Všem analyzovaným rozhovorům byl společný motiv zodpovědnosti – většinou explicitně 

vyjádřené : „Mám zodpovědnost za psa, který je na jednu stranu vcelku přítěží k tomu životu 

ale na druhou stranu je zase úplně bezva duše, která to jako vynahradí, všechno to co člověk 

oželí. (2. rozhovor, 89. řádek) “ nebo obsažené v záměrech „..jsem bydlela, studovala vejšku a 

bydlela jsem po nějakých pochybných podnájmech a to prostě jako nebylo vhodný, to já bych 

si nepořídila psa jako kdybych věděla že se o něj nedokážu na 100% postarat...“ (E., 18).  

Je to právě zodpovědnost, která bývá ve spojitosti s psem zdůrazňována – ať již rodiči, 

partnery, v hovorech o psu nebo v médiích. Liší se ovšem její aplikace a také to, jak dotyční 
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vnímají význam svých aktivit a nakolik do ní zahrnují druhé. Pro někoho tak je zodpovědnější 

utratit agresivní zvíře „...klasicky radši psa střelit nežli ho někam dávat a prostě čekat až se to 

stane znova. byl to můj pes, mnou vychovanej - možná špatně, ale..“(2.rozhovor, 41.řádek). 

Někdo naopak zdůrazňuje zodpovědnost společenskou: „Mně štve, že my to máme na triku, 

my jsme si ochočili psa, my jsme si ochočili vlka. A teď o toho dáváme ruce pryč.  Teď 

najednou praskaj útulky ve švech  a my množíme psy a prodáváme za velký tisíce...“(N., 43).  

V případě komunikačních partnerů nelze hovořit o nezodpovědnosti, ale spíše o různě 

vnímaných zodpovědnostech a přikládání významu ve směru individuálních a sociálních 

následků.  Držení psa s sebou nese očekávání nejen ze strany majitele psa, ale i jeho okolí. 

Porušení očekávané zodpovědnosti je hodnoceno, pes a vztah k němu je vizitkou svého 

majitele. 

 

Z hlediska pořízení zvířete do města lze uvažovat o dvou základních strategiích. První je 

založena na roli psa při aktivitách člověka, druhá je spjatá především se psem jako 

společníkem a emocionalitou.   

 

 

Bydlení ve městě 
Mladí dospělí jsou ve fázi ustalování – někteří už zapouští kořeny v trvalejším bydlení, jiní 

ještě putují, někteří se „zakořenění“ výslovně brání. Bydlení v Praze městě je charakteristické 

vysokým podílem bytových jednotek v panelových a činžovních domech. Zhuštění populace 

ve městech představuje předpoklad mnoha sociálních jevů, stavěných do protikladu k životu 

na vesnici. I přes pokrok v rozvoji komunikačních technologií zůstává město centrem.  Široký 

výběr konzumních stylů spolu s větší možností pracovního uplatnění přitahují. Na druhou 

stranu jiná část z města touží uniknout - někteří hledají „přirozený život“ a klid, jiní levnější 

způsob bydlení. Pes je společný spokojeným měšťákům, „útěkářům“ i těm, kdo zůstávají 

v rámci zvyku běžného života. 

Pro vlastnění psa byla zmiňována významnost způsobu bydlení. A to i z toho důvodu, že 

například u nájemného typu bydlení bývá pes překážkou.83Motto – pes patří k baráku a na 

zahradu je stále živé i mezi současnými mladými dospělými, dle vyjádření některých 

komunikačních partnerů.„Já bych si psa nepořizoval, pokavad bych neměl nějakou jakoby- 

                                                             
83

 Extrémní příklad představuje vyjádření z jednoho inzerátu „psi a děti překážkou“ – jednalo se o inzerát na 

byt… tento text utkvěl autorce v paměti, uvést zdroj bohužel nemůže. 
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barák venku se zahradou, tak bych si  ho jako nepořizoval. Rob byl pořízen, se pořídil sám, 

ale jako- třeba tady bych si psa nepořídil.“  (T, 40)  

Hlavní otázkou zůstává osobní definice toho, co pes potřebuje – a proč ho člověk má. „Mám 

něco jako kamaráda, hodně dobrýho kamaráda, kterej na vesnici je(…..) a pro něj je skutečně 

pes psem, kyprej je přivázanej u boudy, hlídá statek – nesmí davit slepice a jednou za týden se 

prostě vrátí z Plzně ze školy, tak se s ním jde prostě na půlden projít. To já bych si třeba 

představit neuměla. Já když jsem si psa pořizovala, tak je to něco – někdo, kdo se mnou prostě 

je.“ (Vršovice, 24) 

Pes – ochránce obydlí není výsadou vesnice. I obyvatelé bytů zmiňují roli psího „alarmu“, což 

má své klady i zápory.  

Někdy je samo pořízení domu spojeno se zvířetem z důvodu ochrany pozemku. Svou roli také 

hraje zvyk a obraz „kompletního“ domova, ke kterému pes podle některých patří. „Jsme si 

zvykli na ten život s tím psem – ten Tulák. A ten dům byl hrozně prázdnej, bez toho pejska. 

Jsme byli zvyklí ráno jít s pejskem, dopoledne jít s pejskem, večer jít s pejskem a najednou 

nic.“ (C, 44) 

U psa ve městě je důležitá jeho velikost, což navazuje na rozdílné vnímání malých a velkých 

psů. 
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3.5.3. PEJSKAŘ, KYNOLOG, ČLOVĚK SE PSEM? 
V médiích i běžné mluvě se často setkáváme pro majitele psů s označením „pejskař“. Obecná 

definice pejskaře není. Pejskař je typ člověka, žijícího ve městě, který chodí se psem ven – a 

občas se zapovídá s jiným podobně postiženým jedincem. Každý ví, kdo je to pejskař – ale 

když se snažíte o jeho popis, výsledek je dost vágní. Někteří z komunikačních partnerů se 

vůči pejskařům vymezovali. Označení pejskař používali spíše na druhé, nežli na sebe. „Když 

se řekne pejskař, kdo je pejskař?“ „To je strašně složitá otázka. První co mne napadne, tak 

pejskař je individuum, které má u sebe psa.“ (Kameník, 9) 

„Pejskař je člověk, který má psa ve městě a chodí s ním na procházky. Člověk, který má psa 

na vesnici na zahradě asi pejskař není“ (K, 8) 

 

Na základě rozhovorů bylo identifikováno několik specifických typů psích majitelů. Ústřední 

kategorií se staly charakteristiky životního stylu a způsoby začlenění psa do jejich struktury.  

 

. 

Aktivní - kynolog 

Potenciál živé bytosti lze rozvíjet péčí a výchovou, což dává široký prostor na poli 

volnočasových aktivit. Označení kynolog je vztaženo k lidem se zájmem o psa – zvíře, a jeho 

specifika. Pes má specifické potřeby a projevy. Kynolog se zajímá o teorii i praxi na poli 

vedení zvířete, které dává příležitost k realizaci výchovného projektu. Výsledkem je forma 

seberealizace: „Chtěl jsem cvičit pejsky a mít kontakt se psama, lidem radit jak na psa. A chtěl 

jsem mít svýho, toho dokonalýho- teď už je tak nudná, protože umí všechno, všechno dělá 

automaticky. A já prostě potřebuju novýho pejska.“ (Strašnice,6) Tento přístup má potenciál 

k profesionalizaci a přesahu za hranici volnočasové aktivity. Zvíře je oceňovaným 

společníkem, ale nikoliv na úkor jeho výkonnostní hodnoty.  Lze jej označit za životní styl o 

sobě.  

Aktivní majitel psa – ve smyslu aktivního přístupu ke psu – sdílí s kynologem zaměření na 

výkonnostní charakteristiky zvířete, s nímž vědomě tráví značnou část svého volného času. 

Komunikován je především význam pro trávení volného času, k čemuž se váže větší či menší 

sociální síť osob s podobným zaměřením. Rozšíření internetu a na něm vybudovaných 

sociálních sítí značně zjednodušuje komunikaci a organizaci příznivců toho či onoho sportu 

nebo přístupu k vedení psa. 

 

Normální rodič a rodinný pes 
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Narození potomka s sebou přináší nové výzvy a příležitosti, ale též nároky a omezení. 

Některé komunikační partnerky s malými dětmi zmiňovaly přínos psa pro udržení „zdravého 

rozumu“. V situaci omezení sociálních rolí, jež s sebou rodičovství minimálně ve svých 

počátcích přináší, poskytuje pes cestu do „normálního“ světa. „Na mateřský – manžel bejvalej 

chodil do práce, já sem byla doma pořád sama, takže ten pes zprostředkoval kontakt mezi 

lidma, protože s tím psem jsem opravdu šla ven a nemusela jsem se hlavně stýkat 

s maminkama na hřišti, s kterejma se prostě mluvit nedá. Takže jsem radši komunikovala 

s pejskařema, což mi přišlo přijatelnější. Protože mluvili o normálních věcech. Buď se mluvilo 

o psech, nebo se mluvilo o normálním reálným životě, ale maminky mluvily o tom, jak jejich 

miminku vyrostl první zoubeček a jak dostalo první kašičku a tydlecty kecy mně doháněly 

k naprostýmu šílenství, protože jsem to měla 24 hodin doma.“ (O, 34). Pes přináší pozitivní 

rozptýlení, ale neznamená to, že by dítě nebylo prioritou. 

Koncept rodinného psa není vázaný na prokreační rodinu, pojí se se sdílením psa členy 

domácnosti. Pes je speciálním členem rodiny se svými právy a někdy i povinnostmi. 

„Jsou to členové rodiny. Vyloženě jsou to členové rodiny, takže mají svá práva a privilegia. 

Jsou na vařené stravě samozřejmě.“  „A maj nějaký povinnosti?“ „Jo, že občas předvádí že 

hlídají. A že nám dělají doprovod a rodiče vlastně každoročně jezdí v zimě na hory do Alp a 

v létě k moři a vlastně kluci jezdí s nima.“ (C.,26)  

K tématu rodinného psa se zajímavě vyjádřil jeden komunikační partner: „pro ty lidi už to 

není pes, ale je to pro ně už něco jakoby víc, a tím pádem maj  nějaký – nevím, možná je to 

tím, že jsou menší rodiny, tak maj potom víc členů, díky tomu, že maj domácí zvířata, nebo já 

nevím. Ale už to není domácí zvíře, už to je člen rodiny.“  Představa psa jakožto snahy o 

rozšíření domácnosti stojí za zamyšlení. 

 

Psí aktivista 

Pes je důsledkem spíše než příčinou životního stylu a orientace, v této práci pojmenovaného 

jako „psí aktivista“. Vyjadřované pořízení psa často odpovídá motivu dobrého skutku.  

„On měl druhej den jít právě, měl být po smrti a oni ho sem převezli. Oni takhle občas jezdi 

třeba do Polska nebo takhle do těch okrajovejch těch a nabíraj tam- tam je to co se týče 

zákonů úplně nahovno, můžu teda říct že aspoň Čechy jsou na tom trošku líp, sice ne tolik, 

jak by si asi všichni tihle chovatelé přáli, ale.. přece jenom je to lepší třeba opravdu než na 

tom Slovensku a na tý Ukrajině a na tom Polsku.“ (R.,14) 

Psí aktivista nemusí nutně vyjadřovat odmítnutí konzumu, ale rozhodně se zasazuje o práva 

zvířat a jejich blahobyt. Pes je rovnocenným partnerem – i vzhledem k partnerovi. Primární 
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jsou emoce psa. „No a já jsem tady v Praze – a pořád jsem si říkala – ne, já psa mít nemůžu. 

Nemůžu. Prostě nemám čas. A pak jsem si uvědomila, že to je moje sobectví.  Že si jako 

chráním to svoje soukromí, protože vlastně když si občas udělám čas na chlapa, tak si udělám 

čas na pejska.“(N,5) Je otázkou nakolik se jedná o dočasnost životní etapy, v níž není silná 

vazba na partnera/partnerku, ale na psa.  

Bohémové a kámoši 
Specifikum české hospody s sebou přináší psa, jakožto jednoho z jejích návštěvníků. Ten je 

brán komunikačními partnery jako nedílná součást jejich aktivit, které jsou zaměřeny na 

střetávání s lidmi po hospodách a na akcích „Ta nejideálnější varianta - sednout si na Kam-

pu, dát jim volno. Takže to aplikujeme celkem často - po práci mý. No a jinak záleží na tom, 

jak moc jsem zhulená a jak moc se mi chce ven nebo ne.  Ale je teda pravda že opravdu 

nějaký - že bych vysloveně jezdila se psama někam, tak to ne.  Vysloveně to je tady okolí - 

Kampa, Petřín, Letná, Stromovka - když jdu někam do hospody.“ (Kampa, 39)Ve vyhraněné 

podobě tento přístup připomíná travellery – kočovníky a jejich psy, s nimiž mají ledacos spo-

lečného. Pes je nedílnou součástí smečky se silným emocionálním nábojem, v tomto směru je 

výrazem osobní zóny – i když se značnou mírou ponechávané a potažmo i očekávané samo-

statnosti.  „Máš vždycky u sebe někoho.  Bez těch psů jsem jak nahá. Skoro.  Když nejsou do-

ma holky, tak je to takový divný. Když si jich nevšímám, tak  tam někdo pořád poťapkává.“ 

(Kampa, 14) V této podobě   
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3.6. BRÁNA K LIDEM I OD LIDÍ 
Výjimečnost psa je v jeho účasti na lidské společnosti, kde zároveň stojí mimo ni jakožto 

zvíře – nikoliv člověk, je objektem i subjektem interpersonálních vztahů.  Tato dualita psa 

přináší možnosti i omezení, které lze aplikovat i v rámci vztahů samotných. 

3.6.1. LETMÁ SETKÁNÍ 

Asi nejzjevnější je omezení zvířetem – jsou místa, kam může a místa zapovězená, bez 

přístupu. Jedná se o prostorové omezení, které v případě potřeby/požadavku na přítomnost 

psa, limituje lidské aktivity a střetávání, a opačně – některé aktivity pes podmiňuje nebo 

přímo umožňuje. Stejně tak jsou lidé, kteří psy mají rádia lidé, kteří je rádi nemají. Někdo je 

alergický, někdo se bojí, jiného chlupaté či slintající zvíře obtěžuje. Proto lze hovořit o 

sociálním mostu i bariéře, které se uplatňují situačně. Nejvíce se jedná o letmé kontakty – na 

ulici, v baráku, v parku…  

Pejskaři mohou být uvažováni jakožto forma místní komunity, tito lidé se potkávají, více či 

méně se znají, zdraví se, a to všechno na základě jediného atributu – psa. V tomto ohledu není 

bariérou věk, nýbrž snášenlivé zvíře a osobní sympatie všech zúčastněných. Komunikace je 

z větší části psem podmíněna, nejedná-li se o přátelství přesahující vycházky se psem – při 

setkání stejných aktérů v jiném kontextu není kontakt očekáván. V tomto ohledu vyjadřovali 

komunikační partneři o vázanosti interakce na přítomnost zvířete.„Spousta lidí potkám- 

ježišmarja, to je krásnej pejsek, a člověk se tak nějak zakecá. A nevim, s těma pejskařema – 

člověk přijde do parku a…potká tam spoustu novejch lidí, který normálně neoslovim. Když 

půjdu bez psa, tak ty lidi normálně neoslovim.“ (Shi-tzu, 23) Toto „prohazování slov“, jak to 

označila jedna z účastnic, je efemérní a nepodmiňuje žádné povinnosti. Případné sociální 

bariéry přítomnost psa spíše stírá, než zdůrazňuje, sociální facilitace je značná.Psa nezajímá, 

zda se jedná o sociálně vyloučeného člověka, nebo naopak o někoho, kdo se pohybuje na 

špici společenského žebříčku, ale řídí se vlastními sympatiemi a emocemi. Tyto emoce sice 

mohou být do značné míry korigovány naladěním „páníčka“, ten však může zjistit, že se 

neočekávaně ocitl na okraji pozitivní interakce, jejíž narušení není nezbytné ani žádoucí. 

„Teda hodně se chytaj i takový ti bezdomovci a tak (smích) nevím proč, ale ona k nim vždycky 

běží a (napodobení hravých zvuků nadšení psa) Hladí ji vždycky – je blbý ji odtrhnout, proč 

taky viď.“ ( N., 17) Téma přítomného zvířete, nebo prostá reakce na nastalou situaci nabízí 

téma hovoru. Na druhou stranu odmítání zvířete představuje zdroj negativních emocí nejen na 

straně odmítajícího.  
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Není překvapením, že štěňata a malí psi jsou téměř zaručeným komunikačním mostem, zato 

psi velcí mohou působit spíše opačně. Tohoto faktu jsou si komunikační partneři vědomi, a i 

když v některých situacích svého psa využívají jako komunikační bariéru, ne vždy jsou tomu 

rádi.   

Ve světle sociální facilitace působí opačná tendence – vyhnutí se lidskému kontaktu a 

odpočinek od lidí – poněkud paradoxně. Absence verbální komunikace, a tedy i nemožnost 

verbalizace problémů vytváří prostor pro relaxaci, což je mnohdy oceňováno.  „To je supr 

kámoš. Člověk přes den není sám, …..a je to úžasná věc na odreagování, vyčištění hlavy, 

protože je to věc – nebo zvíře, který nemluví. Takže s ním nemůžeš prodebatovávat co tě trápí, 

nebo věci v práci, ale prostě jdete na procházku a je ticho. To je prostě supr věc. Nechápu jak 

někdo může se svým psem mluvit. Mně to nejde. Já ho mám proto, abych byla ticho.“ 

(Vršovice, 15) 

Z pohledu interakcí s neznámými lidmi má pes ambivalentní roli, jejíž konkrétní sehrání je 

dáno jeho velikostí, temperamentem i naladěním zúčastněných. 

  

3.6.2. FUNKCE VE VZTAZÍCH 

Poněkud odlišné je působení psa ve vztazích s blízkým okolím – rodinou, přáteli, známými.  

Zde atributy psího působení vypovídají spíše o vztahu samotném. Ve vztazích vůči blízkým 

bylo identifikováno několik rolí na základě toho, jakým způsobem jsou konstruovány. 

 

Testovací objekt 

Při vstupování do vztahů prochází zúčastněné strany různými formami testování osobních 

charakteristik – ať už se jedná o spolehlivost, citovou angažovanost, schopnost komunikace 

nebo třeba fyzickou výkonnost. Toto testování o to významnější v případě partnerských 

vztahů, pes nabízí širokou škálu testovacích příležitostí, navíc uvažujeme-li partnera jakožto 

potenciálního „spolupachatele“ projektu zvaného rodičovství, pak jsou vlastnosti psa, coby 

testeru více než ideální. Testování psem ale hraje roli hlavně v počátcích vztahu – při řešení 

otázky zda pustit cizince do svého života dále, nebo nikoliv. 

Explicitní vyjádření testovací role zvířete zahrnuje jak požadavek na schopnost přizpůsobení 

se partnera podmínkám, tak na jejich aktivní spoluvytváření a schopnost kooperace „Měla 

bych asi problém, kdyby si s nima (má dva psy) nerozuměl. A Filip myslím si že to bral taky 

tak, jakože zkoumal na mně jako co já a doga, teď on Gerd byl agresivní i vůči lidem, no a 

mně začal poslouchat – mně poslouchá, takže to taky bral přes toho psa.“ (C.,51)  
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Ověření schopnosti partnerské spolupráce na zvířeti, namísto „naostro“ na dítěti, bylo 

argumentováno větší mírou zodpovědnosti, než jsou někteří jedinci ochotni dát. Tento fakt je 

na jednu stranu výrazem zodpovědného uvažování, a na stranu druhou výsledkem posouvání 

priorit. Se psem je cestování a zábava možné – pokud ne, není problém sehnat někoho na 

hlídání (i když značné omezení to je), vždy je tu možnost dát psa někomu jinému, kdo ho má 

rád a chce se o něj starat. Všichni komunikační partneři se k „nezodpovědnému“ odstranění 

psa stavěli záporně, tato nezodpovědnost byla dávána do spojitosti s módou a pomíjivými 

rozmary. Někteří však zmínili možnost „zodpovědného“ zbavení se zvířete – jeho předání do 

dobrých rukou, kde se bude mít z pohledu uvažovaných podmínek dobře. „měli jsme vlčáka 

kříženýho s rotvajlerem ale vzhledem k tomu, že dorostl do výšin jakože trochu telátka, tak 

jsme usoudili s mámou, protože máma si pořídila zahradu, že tam mu bude podstatně líp, tak 

jsme spojili rádoby příjemný s užitečným, že hlídač a zároveň pro psa líp na zahradě.“ (Shi-

tzu., 3) 

 

Náhrada 

V rámci celospolečenských podmínek lze dát oblibu psa do souvislosti s fenoménem 

singles84,právě tím, že nabízí emocionální jistotu vztahu a stabilizační prvek, čímž může 

suplovat nebo doplňovat neexistující nebo nestandardní partnerský vztah85. Jak vysvětluje 

jeden z komunikačních partnerů: „Mám potřebu se věčně o něco starat, buď to jsou ženský 

nebo je to pes a ten pes je to vesměs furt, i  když ta ženská neni, takový ten hnací motor toho 

všedního dne....“ (Kameník, 11). 

Pořizování zvířete je tak jedním z průvodních jevů odkládání rodičovství, kdy pro mladé lidi 

představuje vhodnou alternativu, dodávající do života řád a zakotvenost, avšak současně 

časově limitovanou. Z tohoto pohledu nabývá zřetelnějších kontur značná feminizace 

pořizování psa, neboť odkládání mateřství se pojí především s odkládáním rozhodnutí ženy.  

Jak říká hrdinka  filmu Generace singles86: „ ..dítě je na celý život...“.  Tvrzení zároveň 

částečně souznívá s rolí psa, jakožto testu, něčeho dočasného. Dostává se tak do popředí 

všemi zdůrazňovaná odpovědnost v souvislosti s hodnocením sebe, či kvality vztahu.  

                                                             
84Jako singles jsou označováni lidé v reprodukčním věku, žijící sami, bez partnera 

85TOMÁŠEK, Marcel, Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České 
republice, Praha: 2006. 

86Generace singles, režie J. Počtová, ČR 2011, dokumentární film 



 

65 
 

Jeden z možných způsobů, jak spojit adekvátní péči o psa s potřebou uvolnění se od kladené 

časové náročnosti, spočívá v zapojení dalších lidí do starosti o něj.  To se může stát 

momentem, kdy se mladý dospělý obrací k rodičům (či jiným významným druhým) s 

prosbou či očekáváním pomoci. Zvíře tak nabývá podoby mostu, po němž dotyčný/á kráčí a 

skrze něž se navazuje další/ jiný vztah, případně tvoří možnou platformu pro pokračování. Jak 

dokumentuje Standa.: „...když jsme se Simonou jeli na festival na týden tak jsem ho tam 

nechal, protože bylo blbý nechávat ho u  mámy Táni. (expřítelkyně). Tam ho nechávám když 

takhle někam jedu džob, nebo tak. Lord je tam zvyklý, má tam smečku a je v pohodě. Když tu 

je Simona (je na půlročním studijním pobytu v zahraničí), tak ho necháváme občas u jejích 

rodičů, ale tam je Vert a oni se moc nemusí. Vert je taky starší a šéfuje tam tomu takže tam 

Lorda nemusí. No a tak ho nechávám tam, je tam spokojenej.“ (S., 2). 

U rodičů, kteří mají „uprázdněné hnízdo“, může tvořit hlídání psa dětem vítanou šanci, jak 

být s dětmi více v kontaktu – samozřejmě v případě, že zvíře není konfliktním bodem 

vzájemné komunikace.  Svěřením psa je možné za sebe dát rodičům určitou náhradu. Někdy 

přímým pořízením psa pro jejich potřebu: „...rodi čům jsem pořídil psa, protože já už jsem psa  

mítnemohl...(...)...rodiče ho  maj jako člena rodiny a jeho práce momentální, nebo jeho 

současný stav, že hlídá barák, hlídá rodiče a hlídaj se všichni navzájem, to je přesně to, co 

potřebuji. Maj strašnou radost, je to prostě člen rodiny.“(IT., 4). 

Hlídání psa rodinou tak přesahuje za„...pomoc, umožňující udržet běh „normálního“ života“ a 

dovolující kromě jiného čelit nepředvídatelným těžkostem nebo neočekávaným neshodám.“ 87 

Svěřování a starost o zvíře nabývá určitých rysů péče o dítě, a to nejen v tehdy, kdy se 

partneři rozejdou. Starost o psa po rozchodu někdy nabývá rysů střídavé péče, kdy se o psa v 

případě potřeby postará ten druhý88. Podobnost s dítětem je v důrazu na psychický komfort 

zvířete a požadavek osobního přístupu pečovatele.  Pokud jsou k dispozici, tak rodina a blízké 

sociální okolí nabízí emocionálně i sociálně přijatelný způsob adaptace na časovou vázanost, 

spjatou se starostí o psa. 

 

Dohody a manipulace 

                                                             
87DE SINGLY, Francois, Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999.  str. 73 

88„... jsem pak měla jinýho přítele o Š. jsme se v tý době s bývalým ještě střídali.“ - (3. rozhovor, rádek 53) důvody vedoucí k 
pořízení dalšího psa k tomu prvnímu 
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V případě rodinného či partnerského soužití je klíčovým momentem vyjednávání o pořízení 

zvířete, ne vždy totiž musí všichni zúčastnění apriori souhlasit. V případě nesouhlasu 

nastupují různé techniky přesvědčování, přemlouvání a prosazení.  Jedním z důvodů pořízení 

psa je osamělost. Osamělost, která nemusí vyplývat pouze z nedostatku či nedosažitelnosti 

blízkých osob, může být průvodním symptomem latentního konfliktu v soužití. Nový faktor 

ve vztahu může tento skrytý konflikt vynést na povrch a případně jej eskalovat. Vyjevený 

konflikt nemusí být nezbytně nutně následkem neshody, podmíněné zvířetem. Zvíře může být 

bráno jako jeden z možných indikátorů neshod. 

Přijetí psa partnerem naopak poskytuje komunikačním partnerům větší pocit sounáležitosti, 

nezřídka je jednou z podmínek dobrého fungování vztahu. Tím, že se jedná o objekt 

s poměrně silným emocionálním nábojem, vyvolává dobrý vztah k němu pozitivní vazbu i na 

straně majitele. „My jsme se seznámili někdy před rokem a on od začátku mi dával najevo že 

jako nesnáší psy. Ale zároveň jsme tam měli hrozně společnýho. A jakoby já jsem furt řešila, 

že je to – že nemůžu bejt s někým, kdo nemá rád psy, ale tak nějak jsme šli na rande a tohle. 

(…)….a když viděl Snoopy jak poslouchá, (…)  no a zjistil že ten pes může být normální, tak si 

jí samozřejmě zamiloval a teďka už je úplnej expert na psy (se smíchem). Oni spolu vycházej 

úplně výborně.“ (E., 19-20) 

 

Jako tenká nit se prolíná zdůrazňování různých forem zodpovědnosti a zakotvení. 

G. Lipovetsky ve své analýze postmoderní společnosti vykresluje soudobého člověka 

Obrázek 2: komunikační iniciátor v partnerském vztahu 
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postavou Narcise. Zatímco bájný Narcis pohrdl láskou druhých a tak dlouho pozoroval vlastní 

milovanou podobu ve studánce, až do ní spadl a utopil se – současný narcisismus 

charakterizuje aktivní zaměřeností na sebe samého, kontrolou, informovaností.  Hovoří pak o 

narcistické zodpovědnosti, která:„ ...na jedné straně vede ke ztrátě zájmu o veřejnou věc a na 

druhé straně uvolňuje osobnost, která zároveň ztrácí svou stálost. Projevuje se to nesčetnými 

způsoby: uvolněností mezilidských vztahů, kultem přirozenosti, nesezdanými páry, 

množstvím rozvodů, zrychlováním změn vkusu, hodnot a tužeb, permisivní morálkou, ale 

také výbuchem psychopatologických syndromů 89.“  V rozhovorech lze skutečně vycítit 

určitou nejistotu, v uvedených rozhovorech většinou v podobě nejistoty v partnerských 

vztazích. Partneři se mění, všechno se mění, ale pes zůstává. 

Odlišná situace od tohoto očekávání nastává v případě rozchodu s partnerem, s nímž byl pes 

pořízen jako společný projekt. Modely následné péče se nikoliv překvapivě podobají 

modelům oddělené péče o děti, včetně možných konsekvencí v podobě citového vydírání a 

manipulace. 

Pokud se partneři rozešli v dobrém, je šance úspěchu tohoto rozdělení relativně vysoká.  

V opačném případě hrozí reálné riziko snahy o zneužití emocionální vazby ke zvířeti 

k mocenským bojům mezi bývalými partnery. Jedna z komunikačních partnerek si při 

rozvodu dala potvrdit, že pes je v její péči, aby předešla očekávané snaze po pomstě. „Nechali 

jsme si to notářsky potvrdit že pes je oficiálně můj, protože jsem měla strach, že jednou si pro 

toho psa přijde a… v tu chvíli jsem věděla, že kdyby pro něj přišel a dejmetomu někdo 

rozhodl, že pes padne jemu, tak vim, že by nedopadl dobře.“ (O., 25) Zvíře poskytuje možnost 

a příležitost k manipulacím a vyřizování účtů s partnerem - skrze odebrání či ublížení zvířeti 

samotnému. Po zkušenosti se ztrátou psa spolu se vztahem prohlásila jiná z účastnic – když 

psa, tak jedině vlastního. „Já sem se rozešla s ním a byla to částečně taková pomsta od něj 

protože věděl, že na tom psovi mi hodně záleží, tak už bych si nikdy nepořídla psa s někým na 

půl a myslím si taky že pes má mít jednoho pána.“ (E., 14) 

Společný pes nabízí příležitost přiblížení se k bývalému partnerovi také „po dobrém“, přes 

pociťovaný závazek. „Měli jsme tam peklo od té přítelkyně- expřítelkyně Filipovy, ta nás 

šikanovala s tím psem. Nakonec po svatbě jsme udělali tu věc, že jsme si toho psa natrvalo 

vzali, ale vzali – ne s jejím svolením. Ono to bylo takové těžké, ona nás vydírala i ohledně 

peněz a docela krize. A dělala nám naschvály – přišla po tom porodu domů, byla jsem 

                                                             
89LIPOVETSKY, Gilles, Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008. 
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vyřízená a ona nám strčila dogu do bytu. K novorozenci – a nahlásila nám, že se jí objevil 

nějaký ekzém a že jí musíme pohlídat psa. No a ten pes nesnáší malé děti. On je agresivní, jen 

co vycítí, že někdo je oslabený, tak na něj útočí.“ (C., 8) Očekávaným výsledkem podobného 

jednání nemusí být jen pomsta či udržení emocionální angažovanosti, ale i materiální nebo 

finanční zisk. 

 

Údržbář 

Přestože pořízení zvířete se může proměnit v příslovečnou „poslední kapku“ a přispět 

k eskalaci konfliktu, zároveň přináší do vztahu možný komunikační a vyjednávací prostředek. 

Pes se také může stát formou společné činnosti, nebo impulsem k aktivitě – například ve 

formě společných procházek. Vzít psa, partnera, děti a jít ven, jen tak strávit chvilku společně 

a v klidu. Relaxace, ke které zvíře dává podnět, je cennou příležitostí k opečovávání 

rodinných vazeb obzvláště tam, kde je velká časová vázanost. Vyjádřeno slovy účastníka 

v situaci, kde jak on, tak partnerka jsou vázáni časově náročnou prací„…tě to nutí jakoby 

chodit ven, nebo jakoby courat a že asi bysme se nedostali na vycházku společnou tak často, 

kdybysme neměli psy, takže asi tak.“ (H., 3) 

Pozitivně naladěné zvířete obohacuje komunikační pole partnerů o další prvek, na který lze 

zaměřit pozornost. Namísto špinavých ponožek nebo neuklizené koupelny je možné podrbat 

psa, hodit mu míček, nebo se zasmát jeho roztomilosti. „Ale co se týče s manželem, tak to 

určitě udělalo změnu, protože ten pes nás donutil spolupracovat takovym trošku jiným stylem. 

Že se nedohadujem o zbytečných nesmyslech, že prostě spíš se věnujeme tomu psovi, než 

abychom řešili nějaký jiný problémy. (…) Alfred se k nám přijde poňuchat, a my jsme všichni 

spokojení, protože ..on nám ukazuje, že nás má rád a my z toho máme všichni radost.“ (O., 

21) 

Také se zde nabízí jako neutrální téma hovoru. 

  

Jedním z rysů dospívání je potřeba odpoutání se od rodičů, hledání vlastní identity a uplatně-

ní. Jak již bylo zmíněno, v tomto úkolu může být pes nápomocným. Odpoutání má 

v některých případech podobu až odmítnutí či zavržení. Později se vynořuje otázka nalezení 

cesty zpět k rodičům a jejich opětovná integrace do života.  V případě kladné odpovědi je pes 

jednou z cest, jak toho dosáhnout. Někdy je jednou z podmínek, aby člověk přemohl svou 

hrdost a rodiče kontaktoval, byť s cílem požádat je o pomoc.  Přichází cíl a příležitost komu-

nikace a opět se nabízí analogie s dítětem-vnoučetem. Nejeden rodič vyhoví – ať už se jedná o 
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dlouhodobější hlídání zvířete, finanční pomoc, nebo jednorázové vyvenčení. Naopak může 

nastat situace, kdy je zvíře nejen strpěno, ale dokonce hýčkáno a rozmazlováno.  Zajímavě 

navazuje zvyk „něco přinést“. Jdeme-li k příbuzným či k dobrým známým na návštěvu, bývá 

obvyklé nechodit s prázdnou. Přineseme lahvinku, dětem čokoládu – anebo aspoň psovi pa-

mlsek. V tomto ohledu bývá pes skutečnou součástí rodiny, včetně jejích rituálů. 
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4. ZÁVĚR 
Role psa v mezilidských vztazích dnešních mladých dospělých do jisté míry odráží specifika 

životní etapy, v níž se tito lidé nachází.  U někoho je to pozdější osamostatňování se od 

rodičů, hledání jistoty a stability v životě, součást životního stylu, nebo jen jeden z možných 

způsobů trávení volného času.  

Příležitostné interakce i víceméně ritualizovaná letmá setkání při venčení a pohybu se psem 

mezi lidmi přináší některým komunikačním partnerům oproštění se od práce či rodiny a 

rozšiřuje okruh lidí, s nimiž se stýkají. Zároveň slouží jako způsob relaxace od lidí, němý 

společník, který však dokáže reagovat na lidské rozpoložení a užívat si přítomnost „tady a 

teď“. Zvíře se stává objektem i subjektem mezilidských vztahů, jejichž konkrétní konstelace 

závisí na osobních kvalitách zúčastněných a vztazích mezi nimi. Důležitým faktorem je 

osobní pojetí psa  - důvody proč ho dotyčný má, co mu přítomnost zvířete dává, co od něj 

očekává. 

Pes mnohdy sehrává roli hybatele – záminky pro jednání zúčastněných osob, na která mohou 

navazovat další jednání. Z hlediska vzorců, tlumočených komunikačními partnery, byly 

identifikovány čtyři oblasti typů rolí, vázaných k jednotlivým oblastem jednání: role testu; 

náhrada – dítěte, partnera; objekt dohod a manipulací; údržbář vztahů. 

Pes je převážně vnímán jako člen rodiny, jako někdo blízký. Lze se zamyslet nad výrokem 

jednoho z účastníků rozhovorů: „Možná je to tím, že jsou menší rodiny, tak maj potom víc 

členů, díky tomu, že maj domácí zvířata, nebo já nevím. Ale už to není domácí zvíře, už to je 

člen rodiny.“(T., 65) Nakolik se skutečně jedná o vyjádření podvědomé touhy po široké 

rodině, zůstává otevřenou otázkou.  

Zvíře mnohdy skutečně sehrává roli, do níž si většinou dosazujeme člověka. Zhostí se úlohy 

kamaráda, dítěte, podporujícího partnera…téměř čehokoliv, co potřebujeme. Jedná se však 

„jen“ o roli, třebaže spojenou s náležitými konsekvencemi.  

 

Otázka, jakým způsobem se orientovat na potenciální klienty se psy, může sledovat vodící 

linii nejen vztahu majitele a jeho svěřence, ale i dalších vztahových struktur, jejichž je 

součástí. Vzhledem k velké citové angažovanosti, která se pojí k vlastnictví psa, a 

k prostorové vázanosti, kterou držení psa obnáší, lze zvažovat příležitost ve službách, 

spjatých s ubytováváním psů a poskytnutím adekvátního „rodinného“ zázemí. Cílená 

komunikace služby by měla probíhat především neformálními kanály – ať už v místních 

komunitách pejskařů, nebo tam, kde dochází ke střetávání aktivních pejskařů a kynologů. 
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Způsob komunikace těmto skupinám by měl přihlížet ke způsobu nahlížení vlastněného psa. 

Zajímavá je otázka dočasné péče o psa. Například péče o psy imobilních seniorů – 

v případech kdy se rodina nemůže, nebo nechce o zvíře postarat, ale jsou dostatečné finanční 

zdroje i motivace k zabezpečení, nabízí se možnost komerční služby, která zvířeti dopřeje 

odpovídající péči, kontakt s majitelem a případnou jistotu pro případ smrti.   

Jedním z důvodů pro výběr tématu byla skutečnost, že Česká republika je považována za 

národ pejskařů – aspoň v některých médiích90se s podobným označením můžeme setkat. 

Z rozhovorů s komunikačními partnery lze vyrozumět poměrně silnou prostorovou vázanost 

psem. Toto zjištění souzní s nízkou prostorovou pracovní mobilitou. Vyjádřeno slovy jednoho 

z komunikačních partnerů: „Myslím že to je historicky daný, že u nás seděj lidi na prdeli, je to 

daný to jim umožňuje držet si je. Protože v západních zemích se mi zdá že víc cestujou a takže 

pro ně je těžší si držet, anebo maj takový zaměstnání, že jim to neumožní, že to bere čas a já si 

myslím že to je tímhletím. že Češi necestují za prací, že jsou takoví furt usazený.“  (H., 1) 

V tomto směru pes zapadá do schématu jako součást kotvících vazeb k lokalitě bydlení.  

 

Ani vztah člověka a psa nezůstává mimo strukturální změny, které se dotýkají všech oblastí – 

včetně těch privátních. Z hlediska zasazení do teoretického rámce lze uvažovat o návaznosti 

na proměny rodiny, intimity a identity.  Mění se nejen lidi v rámci svých životních etap, ale i 

podmínky a etapy samotné. Mění se vše a nejlépe za pochodu, což přináší pocity nejistoty – 

včetně nejistoty ve vztazích. Ve světě nejistoty vyvstává otázka jejího hledání, které má 

víceméně rysy osobního úkolu, s nímž si musí každý poradit sám. 

Pes zapadá především do sféry privátního, nabízí se jako jeden z možných úniků před 

veřejným prostorem a jeho požadavky, vábením i ruchem. Náleží do specifické sféry intimity, 

kde funguje jako zvíře i jako člověk zároveň.  Když Gilles Lipovetski hovoří o nedostatku 

lhostejnosti, o narcismu a o homo psychologicus, který se touží předvést do detailu, popisuje 

odstředivé tendence, vedoucí k individualizaci sebestředných jedinců. Snad není přílišným 

optimismem považovat fenomén psa a pejskaře za projev jedné z dostředivých tendencí. 

V tomto směru se nabízí Giddensův koncept proměny vztahů 91 – od samozřejmých, 

existujících per se, ke vztahům uvědomělým, reflektujícím vzniklé emocionální vazby. Zvíře 

                                                             
90 ŠULC, František. Češi, psí národ. Lidové noviny  25.3.2011 

91 GIDDENS, Anthony.  Proměna intimity. Praha: Portál, 2012. Str. 108 
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už svou podstatou spadá do kategorie vztahu závislosti, avšak nabízí možnost k rozvoji 

vztahů, založených na pečování a domluvě.  

 

Individualizace a proměny identity se v současné době vyznačují silným důrazem na 

seberealizaci. Seberealizace – sebeuskutečnění je úkolem jednotlivce, a ani rodina, ani 

sociální pozice nedávají zaručený návod, jak se „uskutečnit“. Požadavek smyslu práce je 

velmi blízko požadavku na vlastní smysl. Hledání vlastní hodnoty kráčí do jisté míry 

s hledáním a nacházením hodnot obecných.   

Nalézání a uvědomování si, že máme ve svém okolí lidi, místa, věci, nebo zvířata, kteří jsou 

pro nás důležití a jejich smysl je pro nás ten, že jsou – je kvalitní kotvou na moři nejistoty.  

"Zhruba polovina toho, co má zásadní význam pro lidské štěstí, nemá žádnou tržní hodnotu a 

nelze to koupit v obchodech. Bez ohledu na svou finanční situaci si nikde nekoupíte lásku ani 

přátelství, rodinnou pohodu, uspokojení z dobře odvedené práce, která uspokojuje náš 

"řemeslný instinkt", ocenění, sympatie ani respekt spolupracovníků a dalších lidí, s nimiž 

přicházíme do styku; nekoupíte si ochranu před nevšímavostí, pohrdáním, úšklebky a 

ponížením." 92 

Tentýž autor, autor pojmu „tekuté modernity“, britský sociolog Zykmunt Bauman hovoří o 

proměně identity, a komodifikaci vztahů, což ilustruje postupnou přeměnou psa na 

rychloobrátkové spotřební zboží: „Před několika lety, v naději, že se podaří zastavit sílící 

příliv, který se v té době stále ještě považoval za pomíjivou módní vlnu, se rozhořela bitva pod 

praporem „Pes je na celý život, ne jen na Vánoce“ – jejím cílem bylo zabránit lidem, aby se 

v lednu zbavovali nechtěných domácích mazlíčků poté, co jejich děti vyčerpaly potenciál 

svých vánočních dárků a unavily je každodenní povinnosti, které péče o zvíře přináší. Jak 

jsme se však dozvěděli z Jeffriesovy studie, letos v říjnu má v Londýně svou pobočku otvírat 

velmi úspěšná americká firma Flexpetz, díky které mohou „zákazníci trávit pouhých pár 

hodin denně“ s jedním z „jejich roztomilých a plně vycvičených“ psů, určených k půjčování. 

Flexpetz je jednou z nejrychleji se rozšiřujících společností, které se specializují na „služby 

nabízející tradiční potěšení bez potíží s vlastnictvím“ 93. Tento trend nabízet pomíjivost tam, 

kde pravidlem bývala stálost, se ale neomezuje jen na domácí zvířata.“ Přestože tyto tendence 

nelze brát na lehkou váhu, lze se domnívat, že vysoká obliba psů v městském prostředí je 

jednou z reakcí na ubývající jistotu a možnosti stabilního zakotvení. Ve vztahu ke psu člověk 
                                                             
92 BAUMAN, Zykmunt. Umění života.  Praha: Academia, 2010. Str. 14 
93

 BAUMAN, Zykmunt. Umění života.   Praha: Academia, 2010. Str.15 
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nenaráží na reciproční požadavky ohledně „já“. Je však konfrontován s potřebou jednat 

v zájmu druhé bytosti, mnohdy s jinými lidmi, což dává naději na vědomou cestu k druhým. 

 

Ve světle městského uprázdněného veřejného prostoru se pes stává záminkou a 

zdůvodněním. Jít se projít „jen tak“ ven, do parku, sednout si na lavičku – to jsou aktivity, 

určené seniorům a lidem bez práce. V posledních letech se sice můžeme setkat s aktivitami, 

snažícími se o resuscitaci odpočinkové funkce městských prostranství a zákoutí, o kolonizaci 

ulic a nalezení vztahu k „místnímu“, ale ve stejné době se požadavek na pracovní výkonnost a 

produktivitu usídlil v domácnostech. Je uměním spočinout a odpočinout v klidu, k čemuž pes 

dává podnět a příležitost. Rodiči, courajícímu se ulicí s kočárkem, dítě vyroste – zatímco pes 

psem zůstane, a i ve svém stáří  - nehledě na počasí, nás vytáhne ven. A kdo ví, co tam 

potkáme…   
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