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Anotace 

 Bakalářská práce na téma: „Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii“  

je sestavena z části teoretické a praktické. Klade si za cíl zjistit, jaké motivy vedou 

lidi k tomu, aby dělali dobrovolnickou činnost v oblasti canisterapie. Teoretická část 

definuje základní pojmy motivace, dobrovolnictví a canisterapie, protože se tyto 

pojmy s ohledem na název a cíl práce prolínají. Nejprve je zde tedy definována 

motivace, její základní vzorec, motivace ve vztahu k osobnosti a z toho vycházející 

motivy dobrovolnictví. Skrze tyto motivy se dostávám k pojmu dobrovolnictví, které 

je popsáno v kapitole druhé. Jelikož jsou dobrovolníci pro práci stěžejní, je zde 

definován také pojem dobrovolník, jeho výběr a výcvik, práva a povinnosti a 

aspekty, které ho v dobrovolnické činnosti mohou podporovat nebo naopak brzdit. 

V neposlední řadě zmiňuji oblasti dobrovolnictví, kam spadá i canisterapie, o které 

se v práci pojednává v kapitole třetí, která je zároveň nejdelší, aby nám umožnila do 

problematiky proniknout. V praktické části byla využita kvalitativní analýza dat. 

Vybranými respondenty byly tři dobrovolníci, kteří mají s dobrovolnickou činností 

v canisterapii zkušenost. Výsledky ukázaly, že hlavní motivací dobrovolníků pro 

canisterapii je příjemné trávení volného času a fakt, že je spokojený i jejich pes. 

Práce by mohla být užitečná pro koordinátory dobrovolníků v rámci toho, jak lze 

s motivací pracovat a jak ji upevňovat. Také by mohla být užitečná dobrovolníkům, 

kteří chtějí v canisterapii dobrovolnickou činnost vykonávat a pro širokou veřejnost, 

aby se o této činnosti dozvěděla více informací.  

Klíčová slova: motivace, motiv, dobrovolnická činnost, dobrovolník, canisterapie 

 

 

 



 
 

Abstract 

 The bachelor thesis on the topic: “Volunteers and their motivation for 

canistherapy” is divided into the theoretical and practical part. The aim is to find out 

what motives lead people to do voluntary work in canistherapy. The theoretical part 

defines the basic concepts of motivation, volunteering and canistherapy, because 

these concepts are related with the name and with the aim of my work. First, there is 

defined motivation, basic concepts of motivation in relation to personality, motives 

and the resulting volunteering. Through these themes I come to the concept of 

volunteering, which is described in the second chapter. Since volunteers are the core 

for the canistherapy as a whole there is also defined a concept of volunteer, his/her 

selection, training,  rights and obligations and aspects, which can support or hinder 

the volunteer in his activity. Finally in the third chapter, I mention areas for 

volunteering which include also the canistherapy discussed in my thesis. The third 

chapter is the longest, to enable us to penetrate into the issue. In the practical part, I 

used qualitative data analysis. Selected respondents were three volunteers who have 

volunteer experience with canistherapy. The results showed that the main motivation 

for volunteer in canistherapy is a pleasant leisure time and the fact that it is also 

satisfied for their dog. The work could be useful for volunteer coordinators in the 

context of how to work and how to consolidate the motivation. It also might be 

useful for volunteers who want to volunteering in canistherapy and for the general 

public for more information about this activity. 

Keywords : motivation, motive, volunteering, volunteer, canistherapy 
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Úvod 

 Hlavním důvodem proč jsem se rozhodla psát bakalářskou práci na téma 

Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapie je, že jsem se s canisterapií setkala 

na jedné z absolvovaných praxí, kde mě zaujala. Každý jedinec je ovlivňován mnoha 

faktory, které působí na jeho psychickou, fyzickou a sociální pohodu. Touto 

problematikou se mimo jiné služby zabývá také canisterapie, která je v České 

republice poměrně novou alternativní formou terapie. Jelikož se canisterapií zabývají 

nejen odborníci, ale přitahuje pozornost také veřejnosti v rámci dobrovolnické 

činnosti, zaměřuji se v práci na to, jaké motivy vedou dobrovolníky k dobrovolnické 

činnosti právě v této oblasti. 

 Cílem práce je zjistit, jaké motivy dobrovolníky vedou k tomu, aby se 

věnovali dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. Co dobrovolníky motivuje? 

Proč dělají dobrovolnickou činnost? Proč právě v této oblasti? 

 Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části lze nalézt kapitolu o motivaci, dobrovolnictví a canisterapii. Každému tématu 

věnuji samostatnou kapitolu.  

 Nejprve je zde tedy definována motivace, její základní vzorec, motiv, 

motivace ve vztahu k osobnosti a z toho vycházející motivy dobrovolnictví. Skrze 

tyto motivy se dostávám k pojmu dobrovolnictví, které je popsáno v kapitole druhé.  

 Jelikož jsou dobrovolníci pro práci stěžejní, je zde definován také pojem 

dobrovolník, jeho výběr a výcvik, práva a povinnosti a aspekty, které ho  

v dobrovolnické činnosti mohou podporovat nebo naopak brzdit.  

 V neposlední řadě zmiňuji oblasti dobrovolnictví, kam spadá i canisterapie,  

o které se v práci pojednává v kapitole třetí, která je zároveň nejdelší, aby nám 

umožnila do problematiky proniknout. Nejprve se v této kapitole věnuji pojmu 

canisterapeutický pes, odkud se dostávám k definici canisterapii a k jejímu vývoji 

v České republice. Pokračuji vyjmenováním účastníků procesu a výcvikem 

canisterapeutického týmu. V kapitole jsou také popsány metody a formy, organizace 

celého procesu a cíle canisterapie. 
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 Praktická část obsahuje informace o kvalitativní analýze dat, za pomocí které 

dále rozebírám tři rozhovory s dobrovolníky v canisterapii. Poté je zde popsán výběr 

účastníků, kategorie a diskuze, které z rozhovorů vychází a jsou pro práci stěžejní. 

Výsledky vycházející z teoretické a praktické části hodnotím v závěru práce. 
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I. Teoretická část 

 Nejprve se zabývám motivaci, kterou celý proces začíná, dále pak 

dobrovolnictvím, ke kterému motivace v tomto případě směřuje a nakonec 

canisterapii, která je jednou z oblastí dobrovolnické činnosti. 

1 Motivace 

 Každý se občas zamýšlí nad tím, proč lidé dělají, to co dělají a jaký k tomu 

mají důvod. Na tyto otázky po důvodech lidského chování odpovídá psychologie 

v termínech motivace. Motivace má vysvětlit motivaci cílů či důvodů lidského 

jednání.
1
 Tomuto pojmu není v psychologii dán jednotný obsah. Možnosti jak lze 

definovat motivaci se různí, ale základ je stejný. Proto v dalších odstavcích uvádím 

jejich shrnutí. 

 Pokud se snažíme analyzovat jakoukoli lidskou činnost, nutně se dostáváme  

i k momentům, které ji určují, což se týká právě problematiky motivace. Motivace  

je odvozena od latinského slovesa „movere“, což znamená hýbati, pohybovati se.
2
  

 Motivace je tedy označením pro všechny podněty vedoucí k chování. 

Označuje pohnutky vedoucí k chování. Motivace lidského chování je užitečná 

k analýze a poznání psychických procesů člověka. Reaguje na otázky, čím bylo 

chování jedince vyvoláno, nebo proč bylo změněno či zaměřeno právě k dosažení 

určitého cíle.
3
  

 Motivace je také dle psychologického slovníku definovaná jako proces řídící 

síly, která je odpovědná za zahájení, usměrňování, udržování a energetizaci 

zacíleného chování. Tyto síly mohou být fyziologické, například hlad, žízeň, sex, 

sebezáchova nebo psychologické, například touha uspět a potřeba někam patřit.
4
  

 Motivace souvisí s vnitřní pohnutkou a způsobem chování, který pak souvisí 

s danou situací.
5
 Lze jí také rozumět jako hybné síle psychického charakteru, která 

                                                           
1
 NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1998, 232 s. ISBN 80-200-0689-

3. 
2
 LINHART, Josef a kol. Základy obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1981. 651s. ISBN 14-412-81. 
3
 HOMOLA, Miloslav. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha: SPN, 1972, 359 s. Knižnice 

psychologické literatury. 
4
 Stručný psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 311 s. ISBN 80-717-8803-1. 

5
 NAKONEČNÝ, Milan, ref. 1, s. 454 
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ale může být vyvolaná vnějšími podněty. Hybné, protože uvádějí lidské chování  

a činnost do pohybu, a síly, protože mají směr a intenzitu.
6
  

 Funkcí motivace je uspokojování potřeb jednotlivce, který vyjadřuje možné 

nedostatky ve svém fyzickém či sociálním bytí. Pokud chápeme motivaci v tomto 

smyslu, pak zajišťuje účelné chování a také udržující vitální a sociální funkce 

jednotlivce, tedy jeho fyzické a psychické zdraví. Motivace se také uplatňuje 

v organizování chování, které se stává účelným vlivem učení.  Výsledky učení jsou 

potom vzorci chování, které se organizují kolem výsledků vyvolaných předchozím 

chováním. Takto se lidé učí apetencím a averzím, což opět souvisí s motivy. Učíme 

se také pomocí odměn a trestů, které opět souvisí s motivací, protože je jedinec 

motivován k dosahování odměn a vyhýbání se trestům. Chování a postoje se tedy 

organizují kolem motivů, které chování dávají smysl, což dělá z motivace klíčový 

psychologický fenomén. Abychom tedy mohli porozumět chování druhého člověka, 

musíme zjistit motivy jeho chování. Pro nás to znamená, že abychom mohli 

porozumět motivaci dobrovolníků k dobrovolnické činnosti v canisterapii, musíme 

znát motivy, které je k dobrovolnictví vedou.
7
 

 V souvislosti propojení motivace se sledováním určitého cíle lze zmínit 

Vágnerovou, podle které jsou motivy faktory, které aktivizují chování člověka, které 

se zaměřuje na určitý cíl, ve kterém po určitou dobu setrvává, což směřuje 

k uspokojení potřeby.
8
 

 Na motivaci mají vliv tedy také lidské potřeby a tužby, které jsou výchozím 

motivačním stavem. Podílí se na tom, které podněty upoutávají naši pozornost  

a které ne. Pokud člověk aktuálně něco potřebuje, je pravděpodobné, že se bude 

soustředit na věci, které mu toto uspokojení umožní. Motivace byla podrobena již 

řadě výzkumů, které vypovídají o tom, že silné vnitřní pohnutky výrazně ovlivňují 

vnímání.
9
 

                                                           
6
 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan Slaměník. Praha: Grada, 

2008, 404 s. ISBN 978-802-4714-288. 
7
 NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha, 1997, 270 s. ISBN 80-200-0592-7. 

8
 VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 8024608413. 
9
 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Editor Ivan Slaměník. Praha: Academia, 

2008, 472 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-200-1499-3. 
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1. 1 Základní vzorec motivace 

 Abychom se mohli zabývat tím, co dobrovolníky motivuje, aby se zapojili  

do canisterapie, měli bychom zjistit, jaký je základní vzorec motivace, který nám 

může pomoct cíle lépe dosáhnout. Základní vzorec motivace je tvořen interakcí 

několika činitelů. Je nutné uvědomit si, že smysluplnost motivace spočívá v dosažení 

nějakého cíle, který vyjadřuje vnitřní potřebu člověka. Cílem motivace je dosažení 

uspokojení této potřeby, která je nedostatkem v organismu nebo vnějších 

podmínkách života člověka. Uspokojení je dovršující reakce, například nasycení, 

pocit úlevy nebo vyhnutí se nebezpečí. Motivace tedy vyúsťuje jako potřeba, stav, 

který se vyznačuje napětím a pohnutkou tuto potřebu uspokojit. Motivace je tedy 

vnitřní proces, který je prožíván a který může být vyvolán vnějšími pohnutkami. I 

dobrovolníci mají své potřeby, které je k dobrovolnictví v oblasti canisterapie 

motivují, ať už je tato motivace vnitřní či vnější. Zde docházíme k pojmu motiv, 

který ukazuje vztah motivace a motivu. Motivace je proces, který je ovlivněn 

nějakou psychologickou příčinou, motivem, který ukazuje, kam motivace směřuje. 

Realizuje se tedy v jednání směřujícím k uspokojení a je také ovlivněna zážitkem 

úspěchu a neúspěchu.
10

 Jelikož je motivace u každého jedince složitou záležitostí, 

protože nikdy nejsme motivováni pouze jedním motivem, ale vždy více motivy či 

celým komplexem, zmiňuji se v dalším odstavci o motivech.
11

 

1. 2 Motiv 

 Základním prvkem motivace je tedy motiv, který může být buď 

aktualizovaný vnitřní zdroj chování, nebo dispozice k jeho vzniku.
12

 Motiv vyjadřuje 

smysl chování, „proč“, a je základním prvkem. Motivy nám tedy mohou pomoci 

identifikovat motivaci dobrovolníků k dobrovolnické činnosti. Někteří psychologové 

tvrdí, že motivy vyjadřují druhy motivace, biogenní a sociogenní potřeby, nebo 

formy motivace, potřeby a zájmy. Obojí slouží pro vysvětlení cílů lidského 

chování.
13

  

                                                           
10

 NAKONEČNÝ, Milan, ref. 1, s. 455 
11

 HOMOLA, Miloslav, ref. 3, s. 12 
12

 VÝROST, Jozef, ref. 5, s. 158 
13

 NAKONEČNÝ, Milan. ref. 1, s. 457 
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 Motiv je dle psychologického slovníku definován jako vědomá či nevědomá 

pohnutka nebo příčina činnosti zaměřené na určitý cíl.
14

 Vyjadřuje psychologické 

příčiny a důvody lidského chování, které mu dávají psychologický smysl.
15

  

 Motiv může mít různou intenzitu i trvalost. Motivy lze dělit na primární, 

vrozené a sekundární, naučené.
16

 V psychologii jsou odlišovány formy a druhy 

motivů. Pod formy lze zahrnout potřeby, zájmy a ideály. Druhy motivů jsou pak 

jejich konkrétní obsah, tedy konkrétní uspokojení, kterého má být dosaženo nebo 

výchozí motivační stav.
17

  

1. 3 Motivace a osobnost 

 Pro téma, které jsem si zvolila, je vhodné poukázat na souvislost pojmů 

motivace a osobnost. Motivace vždy vyjadřuje osobnost jejího subjektu, v našem 

případě osobnost dobrovolníka. Osobnost je zde chápána jako organizovaný celek 

duševního života člověka, jehož centrem je ego, které lze chápat jako sebepojetí  

s tendencí po udržování či zvyšování hodnoty sebe sama.
18

   

 Motivace má tedy ústřední význam pro pochopení osobnosti dobrovolníka. 

Právě motivace určuje, jak se bude člověk chovat a jak bude jednat. Proto je třeba 

výše zmíněné motivy chápat ve vztahu k osobnosti jako celku a ve vztahu 

k sociálnímu prostředí. Zkoumání teorie motivů lidského jednání se tedy 

v psychologii jeví jako velmi složité. Ve vztahu k praxi má ale nezastupitelný 

význam. Chování a jednání lidského jedince nelze pochopit bez zkoumání jeho 

motivace. 
19

   

1. 4 Motivy dobrovolnictví 

 V návaznosti na téma Motivace z předešlé kapitoly, zde uvádím typologii 

motivací k dobrovolnictví, vyplývající z výzkumu o dárcovství a dobrovolnictví, 

který proběhl v ČR v letech 1999-2000. Tento výzkum je významný, protože 

doposud v České republice neproběhlo tak významné a rozsáhlé šetření o motivaci 

                                                           
14

 Stručný psychologický slovník, ref. 4, s. 141 
15

 HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 311 s. ISBN 80-85603-34-
9. 
16

 Stručný psychologický slovník, ref. 4, s. 141 
17

 NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. 1.vyd. Praha: Management Press, 1993, 232 s. 
ISBN 80-856-0334-9. 
18

 NAKONEČNÝ, Milan, ref. 7, s. 56 
19

 HOMOLA, Miloslav, ref. 3, s. 13 
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lidí stát se dobrovolníkem. Z výzkumu dárcovství a dobrovolnictví v ČR z let 1999-

2000, který zorganizovaly a uskutečnily: Nadace rozvoje občanské společnosti 

(NROS), Agentura STEM a Agentura neziskového sektoru (AGNES) a to  

ve spolupráci s občanským sdružením HESTIA a nadací VIA, vyplývá, že 

nejštědřejšími dárci organizací jsou právě dobrovolníci. Podílejí se tedy na podpoře 

organizací nejen svou dobrovolnickou činností, ale také materiální pomocí. Motivace 

dobrovolníků k dobrovolnictví musí být tedy skutečně velká. Důvody individuální 

motivace jsou však různorodé. Z výzkumu byly, za pomoci statistické analýzy, 

vytipovány tři základní motivace k dobrovolnictví, a to konvenční, reciproční  

a nerozvinutá. Tyto motivace se navzájem prolínají, některá z nich však vždy působí 

dominantně. Dále pro pochopení odlišností typů tedy tyto tři skupiny definuji.
20

   

 Konvenční nebo také normativní motivace prozrazuje, že se jedinec stal 

dobrovolníkem kvůli tomu, že ho k tomu vedly morální normy jeho okolí 

nebo nepsaná pravidla společnosti. Tato motivace je v České republice mezi 

dobrovolníky dominantní. Nese stopy vlivu očekávání a vzorců chování  

v kruhu rodiny a známých. Tento typ motivace se opírá o křesťanskou 

morálku a správný způsob života určité vrstvy lidí. Jedinci takto motivovaní 

se stávají dobrovolníky proto, že se to sluší a patří. Často jsou to věřící a 

starší lidé nad 60 let. Konvenční motivaci lze připodobnit k občanské 

výpomoci v rodině, o které se zmiňuji na začátku kapitoly o dobrovolnictví.
21

  

 Reciproční motivace orientuje jedince, aby v dobrovolnictví hledal prvky 

užitečné i pro něho. Takto motivovaní dobrovolníci chápou dobrovolnictví 

jako spojení dobra ostatních a vlastního prospěchu. Důležité jsou pro ně nové 

zkušenosti, nové vztahy, touha uplatnit své schopnosti a udržet se v kondici. 

Takto motivovaní jsou nejčastěji mladí lidé do 30 let, kteří jsou ateisté. 

Reciproční motivaci lze přiřadit k dobrovolnictví vzájemně prospěšnému, též 

zmíněnému v kapitole o dobrovolnictví.
22

  

 Nerozvinutá motivace se omezuje na prvky vytvářející základní prostor  

pro rozhodování dobrovolníků. Patří sem prvky jako důvěra v organizaci, 

přesvědčení o smysluplnosti dobrovolnictví a pocit podílení se na šíření dobré 

                                                           
20

 TOŠNAR, Jiří. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. ISBN 
80-717-8514-8. 
21

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 47 
22

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 47 
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myšlenky. Tyto tři zmíněné prvky mají pro dobrovolníkovu motivaci 

postačující vliv. Nejčastěji se objevuje u vysokoškoláků a osob ze starší  

či střední generace. Nerozvinutá motivace má nejblíže k dobrovolnictví 

veřejně prospěšnému.
23

  

 Z výzkumu dárcovství a dobrovolnictví v ČR z let 1999-2000 vyplývá, že 

mezi hlavní důvody dobrovolníků k dobrovolnické činnosti můžeme počítat 

například rozšíření a prohloubení kvalifikačních předpokladů, smysluplnost práce, 

vhodné vyplnění volného času, udržení se v kondici, posílení sebevědomí  

a zabránění ztráty pracovních návyků. Z výzkumu zároveň plyne, že se dobrovolníci 

shodují se na tom, že jim dobrovolnictví přináší nové zkušenosti, zážitky, přátele, 

možnost seberealizace a možnost být užitečný.
24

 Sdružení Hestia v publikaci: 

Dobrovolníci, Obyčejní lidí, kteří dělají neobyčejné věci, přidává k přínosům  

pro dobrovolníka ještě změnu životního stylu, navázání profesních kontaktů a posun 

v životních hodnotách.
25

 

 Z výzkumu: Dobrovolnictví jako motivace k celoživotnímu učení, který 

uskutečnila Kateřina Životská, v roce 2008, vyplývají tyto motivy dobrovolníků: 

 chtění pomáhat nemocným a trpícím, 

 chtění pracovat s lidmi, 

 náboženské důvody, 

 vrácení, oplacení dříve poskytnuté pomoci, 

 využití volného času, 

 školní praxe.
26

 

 Jelikož je stejně jako v pomáhajících profesích i v dobrovolnictví klíčovou 

činností pomoc potřebným, považuji za vhodné zmínit koncept sociální motivace,  

a to prosociální chování, které je často označováno též termínem altruismus. Je 

mnoho možností jak prosociální chování definovat, proto zde uvedu pouze jejich 

                                                           
23

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 47 
24

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 51 
25

 HESTIA. Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Praha: Hestia, 2001. ISBN brož. 
26

 ŠTORKOVÁ, Andrea. Prosociální chování u dobrovolníků [online]. 2009 [cit. 2014-05-30]. Bakalářská 
práce. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies. 
Vedoucí práce Helena Záškodná. Dostupné z: <http://theses.cz/id/eqyxc7/>.  
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shrnutí. Prosociální chování je chování poskytující pomoc.
27

 Je to chování, které 

svými důsledky pomáhá jinému člověku. Není součástí placených služeb, naopak je 

projevem zájmu a snahy konat ve prospěch potřebných. Každý člověk má 

pravděpodobně určitou tendenci, která ho vede k prosociálnímu chápání, čím je 

vyšší, tím je větší šance, že se v konkrétní situaci zachová prosociálně. Nelze soudit 

pouze z jednoho konkrétního případu a dělat z něho závěry.
28

 

 Motivy lidského chování utváří celé lidské dějiny. Jelikož motivy lidského 

jednání, nemusí být vždy pouze prospěšné, ale také nebezpečné, uvádím zde přehled 

nebezpečných motivů dle Vitoušové. Tyto motivy je pro práci s dobrovolníky 

vhodné včas rozpoznat. Mezi tyto motivy patří soucit vedoucí k degradaci klienta, 

služba z povinnosti, nepřiměřená zvědavost, snaha něco si zasloužit, touha obětovat 

se nebo osobní neštěstí k nalezení duševní rovnováhy, osamělost, pocit vlastní 

důležitosti, touha potkat ubožejší lidi a panovačnost či touha ovládat jiné. 

Nebezpečnými se tyto motivy stávají, pokud jsou velmi silné, potom mohou poškodit 

klienta a vztahy mezi členy dobrovolnického týmu.
29

  

 Jak je zřejmé z výše zmíněného, každý dobrovolník, může mít k výkonu 

dobrovolnické činnosti různé motivy. Domnívám se, že jedním z významných 

elementů motivace k dobrovolnické činnosti, by mohl být dobrý pocit nebo 

uspokojení dobrovolníka, že dělá pro druhé něco užitečného, smysluplného, že si je 

vědom toho, jakou hodnotu má jeho práce. Zároveň pro dobrovolníky může být 

zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením vztahů pro celý život. Jak 

jsem ale uvedla výše, motivy mohou být, například dle autorky Vitoušové, také 

nebezpečné a proto je třeba zaměřit se při výběru dobrovolníků na motivy, které je 

k výkonu dobrovolnické činnosti vedou. Bez znalosti motivace dobrovolníků není 

možné jejich vedení, působení na ně, nebo například nabídnutí pomoci  

či předcházení komplikacím, které se mohou objevit. 

                                                           
27

 ŠTORKOVÁ, Andrea, ref. 26, s. 32 
28

 PROCHÁZKA, Jakub. Souvislost mezi prosociálním chováním a vyžadováním prosociálního chování 
[online]. 2006 [cit. 2014-05-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. 
Vedoucí práce Martin Vaculík. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/99533/fss_b/>. (s.2) 
29

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 47 
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2 Dobrovolnictví 

 Abychom mohli mluvit o motivaci dobrovolníků, nutně musíme znát alespoň 

základní pojmy z této problematiky.  

 Na celosvětové konferenci o dobrovolnictví, která se konala v lednu 2001  

v Amsterodamu, bylo řečeno, že dobrovolnická činnost, jinak také svobodně  

a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc, činí z dobrovolníka nositele procesu změn  

ve společnosti. Jeho energie pomáhá hledat a otvírat zdroje a možnosti nových řešení 

za spolupráce státu, komerčního a neziskového sektoru. Aby totiž byla 

dobrovolnická pomoc účinná, je třeba její profesionální organizování. Díky 

rozsáhlosti dobrovolnictví ve světě byl vytvořen obor management dobrovolnictví.
30

  

 Management dobrovolnictví je model formálního dobrovolnictví, který 

obsahuje dobrovolné aktivity, které organizují dobrovolnická centra či jiné neziskové 

organizace, které se dobrovolnictví věnují. Dobrovolníci jsou obvykle vedeni 

profesionálem, který je nazýván koordinátor dobrovolníků. Koordinátor se řídí 

pravidly managementu dobrovolnictví, které jsou speciálně upraveny pro konkrétní 

klienty či oblasti služeb.
31

 

 Každý si pod pojmy dobrovolník či dobrovolnictví představíme něco jiného. 

Můžeme se ale shodnout na tom, že dobrovolnictví není v lidské společnosti novým 

pojmem. Vždy tu byli ti, co na tom byli lépe a pomáhali těm méně šťastným,  

co pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ společnosti lidí.  

I když si to neuvědomujeme, každý z nás je někdy v životě dobrovolníkem. Motivací 

k dobrovolné pomoci je dle J. Tošnera předpoklad: Dnes já tobě a zítra ty mě. Tedy, 

že pomoc má být oboustranná.
32

  

 Dobrovolníci svou existencí narušují představu, že žijeme ve společnosti 

peněz. Konfucius říká: „I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.“
33

 

Dobrovolníci jsou zdrojem síly a lidskosti. Přispívají ke zlepšení světa. Udělají si čas 

a věnují se někomu, kdo jejich pomoc potřebuje. Měli by nezištně nabízet své 

schopnosti, znalosti a energii ve prospěch ostatních lidí, a to ve svém volném čase. 

                                                           
30

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 23 
31

 HESTIA, Management dobrovolnictví. Dobrovolník.cz [online]. 2001 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.dobrovolnik.cz/management-dobrovolnictvi/  
32

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 23 
33

 HESTIA, ref. 25, s. 3 
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Dobrovolníkem může být každý, jehož motivy nejsou nebezpečné, jak bylo zmíněno 

v podkapitole: Motivy dobrovolníků. Uplatní se zde lidé různých profesí, protože 

práce dobrovolníka je rozmanitá. Zatím jsou nejčastěji dobrovolníky ženy 

v domácnosti, studenti a lidé v důchodovém věku. Už ale začínají s dobrovolnictvím 

i plně zaměstnaní lidé. Dobrovolníka může dělat kdokoliv, kdo si najde chvíli času 

týdně a věnuje pomoc někomu potřebnému. Dobrovolník, je jako světlo, které vnáší 

do života lidí, kteří jeho pomoc potřebují, něco zvenčí.
34

 Opět je tedy důležité 

zaměřit se na to, co dobrovolníka k dobrovolnické činnosti vede, jaké jsou jeho 

motivy. 

 Definovat pojem dobrovolnictví, není zrovna jednoduché. Pojem 

dobrovolnictví pochází z latinského „voluns“, což znamená volba, nebo ze slova 

„velle“, což je chtění. Dobrovolnictví je nesourodým fenoménem, který zahrnuje 

široké spektrum různých aktivit.
35

 I když je mnoho možností, jak pojem 

dobrovolnická činnost definovat, mají podobný základ, proto zde uvedu pouze 

některé. 

 Dobrovolnická činnost v rodině, příbuzenstvu či mezi sousedy, bývá 

nazývána jako občanská či sousedská výpomoc. Pro dobrovolnickou činnost v rámci 

komunity lze zase používat pojem dobrovolnictví vzájemně prospěšné. Hranice mezi 

nimi jsou těžko definovatelné. Obě činnosti však lze označit jako spontánní  

a neočekávané finanční odměny. Dobrovolnictví, na kterém staví neziskové 

organizace a které je organizované také dobrovolnickými centry, můžeme označit 

jako veřejně prospěšné dobrovolnictví. Rysy jsou ve většině obdobné jako  

u občanské výpomoci, zároveň jsou zde však užívány další znaky. Patří sem 

například vymezená pomoc, aby se na ni příjemce pomoci mohl spolehnout nebo 

partnerský vztah mezi organizací a dobrovolníkem. Veřejně prospěšné 

dobrovolnictví lze provádět nejčastěji v rámci nestátních neziskových organizací, 

které se snaží najít dobrovolníky především z řad veřejnosti.
36

 

 Dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých 

zákonů je dobrovolnictví nahrazováno pojmem dobrovolnická služba, a ta je 

                                                           
34

 HESTIA, ref. 25, s. 3 
35

 HNÍZDOVÁ, Lucie. Motivace k dobrovolnictví v programu sekundární prevence [online]. Praha, 2013 
[cit. 2014-04-26]. Dostupné z: http://www.dobrovolnik.cz/res/data/030/003493.pdf. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PhDr. Hana Krykorková, CSc. 
36

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 36 
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definovaná jako činnost, při níž dobrovolník poskytuje například pomoc skupinám 

lidí nezaměstnaným, sociálně slabým, seniorům, zdravotně postiženým, 

národnostním menšinám. Pomáhá při přírodních katastrofách, zlepšování životního 

prostředí, či při různých rozvojových projektech, programech či operacích různých 

organizací a institucí. Za dobrovolnickou službu nelze považovat činnost 

uspokojující vlastní zájmy a potřeby, ani podnikatelskou či jinak výdělečnou činnost, 

pracovně právní vztah, či služební a členský poměr. Dobrovolnická služba může být 

krátkodobá, anebo dlouhodobá, delší než 3 měsíce.
37

  

 Dobrovolnictví lze také chápat jako přirozený projev občanské zralosti, nikdy 

jako oběť. Dobrovolnická služba přináší konkrétní pomoc člověku, který ji 

potřebuje.
38

 

 Dobrovolnickou činnost lze vnímat jako aktivity vzájemně související 

s organizováním dobrovolnictví jako lidské činnosti a dobrovolnou činnost či službu 

jako výkon dobrovolné pomoci.
39

 Jelikož je tato služba realizována prostřednictvím 

dobrovolníků, navážu na předešlé informace pojmem dobrovolník. 

2. 1 Dobrovolník 

 Dobrovolník je pro mnou zvolené téma ústředním pojmem. Je tedy důležité 

zjistit, co tento pojem obnáší a s čím je možné ho spojovat. Pod pojmem dobrovolník 

si jistě každý člověk představí někoho, kdo se věnuje pomoci ostatním, ne vždy musí 

ale být jeho pomoc chápána jako kladná a ne vždy musí být motivy dobrovolníka 

společností přijatelné, jak jsem již zmiňovala výše. 

 J. Tošner a O. Sozanská definují dobrovolníka jako člověka, který poskytuje 

svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch jiných lidí či společnosti.  

To vše dělá bez nároku na finanční odměnu.
40

 

 Předpis č. 198/2002 Sb., Zákona o dobrovolnické službě a o změně některých 

zákonů (zákon o dobrovolnické službě), definuje dobrovolníka jako fyzickou osobu, 

                                                           
37

 Česká republika. O dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické 
službě). In: 2002. 2002, roč. 2002, č. 198, 82. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53459&fulltext=&nr=198~2F2002&part=&na
me=&rpp=15#local-content  
38

 BERANOVÁ, Diana. Motivace dobrovolníků vykonávajících canisterapii. Č. Bud., 2013. bakalářská 
práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta 
39

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 39 
40

 TOŠNAR, Jiří, ref. 20, s. 35 
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která se svobodně rozhodne vykonávat dobrovolnickou službu. Musí být starší 15 let, 

pokud se jedná o výkon dobrovolnické služby na území České Republiky a starší 18 

let pro výkon dobrovolnické služby v zahraničí.
41

 

 Dobrovolníkova role je vymezena dohodnutým rámcem, na který se příjemce 

pomoci může spolehnout. Je s ním sepsána smlouva.
42

 Jelikož je důležité, aby 

dobrovolníci svou práci vykonávali profesionálně, je třeba je za tímto účelem také 

správně vybírat i vycvičit, proto se dále věnuji výběru a výcviku dobrovolníků.
43

 

2. 2 Výběr a výcvik dobrovolníků 

 Součástí profesionálního přístupu k dobrovolnictví je výcvik dobrovolníků. 

Vzhledem k náročnosti dobrovolnické činnosti ve zdravotně sociální sféře je tento 

přístup nutný. Výcvik slouží k utvrzení motivace dobrovolníků a také se jím 

předchází různým možným budoucím nedorozuměním, které se dobrovolnické 

činnosti mohou týkat.
44

 

 Dobrovolník by měl znát své vlastní hodnoty a umět určit momenty, kdy se  

s nimi dostává do rozporu, měl by znát hranice svých možností, schopností, znalostí, 

pravomocí a sil. Měl by vědět, co ovládá a co nezvládá. Měl by být schopen 

spolupráce s lidmi, kteří služby poskytují. Měl by rozumět své motivaci k pomáhající 

činnosti, zde ke canisterapii. Měl by rozumět všem souvislostem pomoci a jejímu 

smyslu. Dobrovolník by měl mít tedy vlastnosti jako je otevřenost, schopnost 

spolupracovat, nezištnost, tolerance, odpovědnost, flexibilita, vnímavost a emptaie, 

které mu mohou být v dobrovolnické činnosti užitečné. Úkolem organizace je tedy 

vybírat dobrovolníka s potřebnými dovednostmi pro konkrétní úkoly a funkce.
45

 

 Výcvik dobrovolníků záleží na činnosti, kterou budou vykonávat. V různých 

oblastech budou dobrovolníci připravováni jinak. Organizace má při výcviku 

možnost dobrovolníka lépe poznat a seznámit ho s konkrétními nabídkami  
                                                           
41
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2010 [cit. 2014-05-29]. Dostupné z: 
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a podmínkami. V případě složitějších činností, kdy je třeba dobrovolníkům předat 

znalosti a dovednosti pro zaručení jejich bezproblémového působení, je vhodný  

před vlastní přípravou výběr dobrovolníků. Podle charakteru může příprava 

dobrovolníka trvat několik minut či hodinu. Někdy je nutné, aby se dobrovolník 

zúčastnil celodenního či víkendového výcviku nebo dokonce dlouhodobé přípravy, 

která může být rozložená do několika týdnů. Přípravu dobrovolníka lze rozdělit  

na dvě části, a to obecně dobrovolnickou a speciální či odbornou část, která se 

vztahuje k charakteru činnosti.
46

 

 V obecné části přípravy se dobrovolník dozví o svých možnostech  

a potřebách, o závazcích a případných omezeních. Seznámí se s posláním a úkoly 

organizace, se základními dokumenty, se specifiky organizace, organizační 

strukturou, místem a se svou rolí zde. Dobrovolník také získá základní informace  

o koordinátorovi či osobě, na kterou se v případě potřeby může obrátit s žádostí  

o pomoc. Dozví se, kdo jsou vedoucí pracovníci a jak vypadá běžný provoz 

v organizaci.
47

  

 V odborné či speciální části přípravy je dobrovolníkům doporučováno 

zaměřit se na jejich obavy a přiblížit přípravu k tomu, co bude dobrovolník dělat. 

Často se zde používá metoda hraní rolí, kdy jsou přizváni odborníci z řad 

zaměstnanců, kteří dobrovolníkům činnost v organizaci přiblíží, což se dělá také 

kvůli seznámení s dobrovolníky a zjištění jejich motivace a zaměření. Někdy bývá 

součástí výcviku psychologické posouzení dobrovolníků z hlediska zralosti osobnosti 

a možnému výskytu psychopatologických rysů. Praktické je seznámit dobrovolníky 

se supervizí a s tím, co obnáší, aby se předešlo obavám z ní. Pokud mají zástupci 

organizace či dobrovolník pochybnosti o vhodnosti výběru dobrovolnické činnosti  

u dobrovolníka, existuje zde možnost ukončení spolupráce.
48

  

2. 3 Práva a povinnosti dobrovolníků 

 Práva a povinnost dobrovolníků, nejen v dobrovolnictví, ale také v oblasti 

canisterapie, mohou být opomíjena. Jelikož dobrovolníci málo kdy ví, že kromě 

povinností mají také svá práva jako dobrovolník, pokládám za vhodné se o nich 

zmínit. 
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2. 3. 1 Práva dobrovolníků 

Dobrovolník má právo: 

 dostat potřebné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce 

dobrovolnickou činnost vykonávat, 

 dostat potřebné informace o činnosti, kterou bude vykonávat, 

 na činnost, která bude naplňovat jeho očekávání, 

 na kontakt a spolupráci s koordinátorem či s jinou osobou, která je vedením 

dobrovolníků pověřena, 

 na kontakt s osobou, která mu činnost zadává a přijímá ji zpátky, 

 na školení, výcvik, trénink, zpětnou vazbu či supervizi, a to jak individuálně 

tak ve skupině, 

 říci ne, pokud zvolená činnost nebude vyhovovat jeho motivaci  

a schopnostem, 

 vědět, zda činnost, kterou vykonává je efektivní, tedy na hodnocení, 

 být za dobře vykonanou práci ohodnocen, 

 na zázemí a ochranné pomůcky, 

 být pro výkon dobrovolnické činnosti pojištěn.
49

 

 V souvislosti s dobrovolnickou činností v canisterapii, jsou zmiňována hlavně 

práva: na zaškolení, výcvik a trénink. Často je také zmiňováno právo říci ne, 

nejčastěji v souvislosti s limity zvířete. V souvislosti s motivací je také zmiňováno 

právo ne zhodnocení výkonu dobrovolníků, které může výrazně ovlivňovat jejich 

motivaci. 

2. 3. 2 Povinnosti dobrovolníků 

Dobrovolník má povinnost: 

 být spolehlivý, 

 plnit úkoly, ke kterým se zavázal, 

 dbát na bezpečnost ostatních, 

 zachovávat mlčenlivost, 

                                                           
49

 SMRČKOVÁ, Květa. Motivace dobrovolníků v zooterapii [online]. Zlín, 2010 [cit. 2014-05-30]. 
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 nezneužívat důvěry, 

 požádat o pomoc, kterou při výkonu dobrovolnické činnosti potřebuje, 

 znát a mít na vědomí své limity, 

 ztotožňovat se s posláním organizace, pod kterou činnost vykonává a tak ji 

navenek prezentovat.
50

 

 V souvislosti s dobrovolnickou činností jsou nejčastěji zmiňovány povinnosti: 

dbát na bezpečnost ostatních a znát své limity, které spolu navzájem souvisejí, v této 

souvislosti je nutné, aby znal dobrovolník dobře svého psa. 

2. 4 Co dobrovolníky podporuje a brzdí 

 K zjištění motivace dobrovolníků nám také může sloužit informace, co 

dobrovolníky podporuje a co je naopak brzdí v dobrovolnické činnosti. J. Tošnar 

uvádí, že dobrovolníky podporuje, když: 

 je jejich práce oceněna, 

 mají pocit, že jsou užiteční, 

 mají naději na postup ve své činnosti, 

 se jim dostává uznání ve společnosti i v soukromí, 

 zvládají předkládané úkoly, 

 mají pocit sounáležitosti a týmové práce s dalšími spolupracujícími, 

 se mohou podílet na řešení problémů, rozhodování a stanovování cílů 

organizace, 

 jsou uspokojovány jejich potřeby.  

Naopak může dobrovolníky brzdit: 

 jejich očekávání, které se neshoduje s jejich skutečnou činností, 

 demotivující pocit, že je jejich pomoc k ničemu, 

 že nedostanou zpětnou vazbu, pochvalu ani jiné ocenění, 

 rutinní, nerozmanitá dobrovolnická činnost, která nedává možnost osobního 

růstu,  

 když nemohou projevit svou tvořivost a iniciativu, 

  nedostatečná podpora dobrovolníků, 
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 napětí mezi spolupracovníky.
51

 

 U dobrovolníků by se mělo více pracovat s jejich motivací a měly by se 

zvažovat jiné než finanční formy ocenění. Jelikož má dobrovolník možnost 

vykonávat jinou činnost, než lze zvládat v běžném provozu, má možnost navazovat 

neformální vztahy s klienty/pacienty. Zásadně by dobrovolník ale neměl fungovat 

jako náhrada profesionála a neměl by dělat věci, do kterých se nikomu jinému 

nechce.
52

  

 Protože pro organizace bývá mnohdy jednodušší dobrovolníka získat, než si 

ho udržet, tak je nyní vhodné zaměřit se na to, jak organizace pracují s motivací 

dobrovolníků. Dobrovolníci bývají často oceňováni formou „ morálních odměn“.  

Je důležité, aby si organizace našla prostor a čas na osobní pochvalu či ocenění 

dobrovolníka. Může se například jednat také o poděkování v tisku, výroční zprávě, 

ale také například drobné dárky vyrobené v daném zařízení. Dále může být 

odměnou také neformální setkání dobrovolníků na kulturních a společenských 

akcích, vzdělávání a školení, které umožňuje osobní růst či potvrzení o absolvování 

dobrovolnické činnosti do životopisu, které může být dobrovolníkovi užitečné  

pro budoucí kariéru atd.
53

 

  Fakt, že jsou dobrovolníci podporováni ve své činnosti či nikoli, může velmi 

ovlivnit jejich dobrovolnickou činnost. Dobrovolnictví není něco, za co by se měl 

někdo stydět, naopak může být zdrojem mnoha poznatků, zážitků atd.  

Dobrovolnická činnost je tedy založená také na profesionalitě práce s dobrovolníky. 

Dále se věnuji oblastem dobrovolnictví, které mohou mít díky své přitažlivosti 

zásadní vliv na motivaci dobrovolníků pro dobrovolnickou činnost. 

2. 5 Oblasti dobrovolnictví 

 Jak jsem již zmiňovala výše, s dobrovolníky se lze nejčastěji setkat 

v nestátních neziskových organizacích, které jako první cíl nesledují zisk, ale poslání 

a cíl činnosti organizace. Jelikož je záběr dobrovolníků velmi široký, ráda bych zde 

pouze pro ilustraci uvedla některé oblasti dobrovolnictví a jejich zastupující 
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organizace. Dále se zaměřím konkrétně na oblast zdravotně sociální, která je  

pro mou práci stěžejní. 

 Mezi charakteristické oblasti dobrovolnické činnosti či služby patří: Ochránci 

životního prostředí, kteří jsou zařazeni mezi nejlépe organizované organizace 

s působností po celém světě. Jsou to Hnutí DUHA, Děti země, Greenpeace atd. Další 

oblastí jsou: Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv, kam 

patří například ADRA či Člověk v tísni. Dále: Kulturní oblast, která zahrnuje škálu 

neziskových organizací, jako je Art Fórum a Symposium. Sportovní a vzdělávací 

činnost, což jsou například AGNES a HESTIA, kde se dobrovolníci významně 

podílejí na vzdělávacím procesu. Dále také Zahraniční dobrovolná služba, kam patří 

již zmíněný Člověk v tísni a ADRA.
54

 

 Nyní se zaměřím na zdravotně sociální oblast, která je pro mou práci stěžejní 

oblastí dobrovolnické práce. Dobrovolníci zde fungují jako přirozený most, který 

spojuje zdravotnickou a sociální oblast. Mezi náplň dobrovolníků s klienty/ pacienty 

patří například volnočasové aktivity, nácvik soběstačnosti, organizace a pomoc  

při kulturních akcích, i v rámci aktivit pořádaných nestátními organizacemi. 

V poslední době je oblíbenou specifickou formou dobrovolnické činnosti právě 

canisterapie.
55

  

 Zdravotně sociální oblast, jak jsem již uváděla, je jednou z nejpočetněji 

zastoupených jmenovaných oblastí dobrovolnické činnosti či služby.  

To pravděpodobně nejen kvůli využívání dobrovolné práce, ale také kvůli přebírání 

služeb státu, které byly dříve státem zajišťovány nedostatečně. Dobrovolníky je třeba 

připravit nejen na činnost, ale také na přijetí, včetně vyškolení koordinátorů 

dobrovolníků organizace. K nejznámějším organizacím, které sem patří: FOKUS, 

Život 90, POV, DUHA či Nadace Olgy Havlové a mnoho dalších.
56
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3 Canisterapie 

 Ve třetí kapitole se zabývám Canisterapií, oblastí dobrovolnické činnosti,  

ve které motivaci dobrovolníků zkoumám. Mou snahou je ukázat, že i v canisterapii 

lze praktikovat dobrovolnickou činnost, ale také proniknout do této oblasti  

a zmapovat ji, abychom se v ní mohli orientovat. Záměrně tedy věnuji kapitole  

o canisterapii největší prostor. 

3. 1 Canisterapeutičtí psi 

 Pes, jako jeden z účastníků canisterapeutického procesu je pravděpodobně 

nejstarším, nejvšestrannějším a člověku nejbližším zvířetem.
57

 Dle názvu je zřejmé, 

že jsou canisterapeutičtí psi jedním z hlavních aktérů v canisterapii. Canisterapeutičtí 

psi ovlivňují zejména psychosociální, ale někdy i fyzické zdraví člověka pomocí 

podpůrně rehabilitační formy. Jsou specifickou skupinou pomáhajících psů.  

Na rozdíl od jiných skupin psů jsou vychováváni a cvičeni svým majitelem 

(dobrovolníkem), který s nimi cíleně pracuje s klienty.
58

  

 Canisterapeutické psy lze rozdělit do dvou skupin a to na psy 

s canisterapeutickým posláním a psy se sociálním posláním, což jsou ti, kteří 

pomáhají lidem zapojit se do společnosti a podílet se na jejím životě.
59

 A nyní je 

nutné zasadit canisterapeutické psy do canisterapie, která je oblastí jejich působnosti. 

3. 2 Definice canisterapie 

 Je mnoho definic, které se snaží vymezit pojem canisterapie, některé z nich 

dále uvádím. Termín canisterapie je složen ze dvou slov „canis“ a „terapie“. „Canis“ 

pochází z latinského slova pes a „terapie“ z řeckého slova léčba. Autorkou tohoto 

termínu se stala Jiřina Lacinová, a to v roce 1993. V širším slova smyslu lze 

canisterapii definovat jako chování psa v domácím prostředí běžné populace, kde se 

pes stává členem rodiny a současně terapeuticky působí. V užším pojetí je to využití 

psa v podpůrné alternativní terapii. 
60
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 Canisterapie je možné definovat i jako způsob terapie využívající pozitivního 

působení psa na zdraví člověka. Pojem zdraví je zde chápán dle definice Světové 

zdravotnické organizace (WHO), jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. 

Canisterapie je součástí zooterapie a dále podpůrnou formou psychoterapie, která je 

založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní reakci obou subjektů.
61

 

Pes je využíván jako prostředník mezi terapeutem a klientem. Je tedy v roli 

koterapeuta.
62

 

 Canisterapie nemá schopnost léčit, ale pomáhat, protože s psychickou 

pohodou se i nemoci snáší lépe. Při této aktivitě je jednoznačně přítomen pes  

a psovod (dobrovolník).
63

 

3. 3 Vývoj canisterapie v ČR 

 Canisterapie se v České republice (dále jen ČR) začala rozvíjet až po roce 

1989. Termín canisterapie byl v ČR poprvé použit v roce 1993, kdy se začali rozvíjet 

organizované aktivity se psy, systémový přístup a metodika jejich využívání. Vše 

bylo spjato s J. Lacinovou a se sdružením FILIA.
64

  

 V České republice není využívání canisterapie zatím samostatně legislativně 

vyřešeno, což neznamená, že ji lze provádět bez omezení a pravidel. Existují normy, 

které se nezabývají přesně canisterapií, ale například vztahem lidí ke zvířatům, 

chování k nim, ochranou, vstupem zvířat do prostor zařízení, nároky na hygienu, 

zdravím zvířat atd., kterými se musí řídit každý majitel psa.
65

 

 V roce 2003 vznikla Česká canisterapeutická asociace. Dosud byly 

Canisterapeutickou asociací (dále jen CTA) zpracovány a odsouhlaseny tři 

dokumenty: Metodika aktivit se psem jako součást ucelené rehabilitace, Etický 

kodex canisterapeutického týmu CTA  a Základní minima pro uchazeče o post 

canisterapeuta/canisasistenta, tedy dobrovolníka se psem.
66
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 V současnosti je v oblasti zooterapie, kam patří i canisterapie, jejího 

výzkumu, odborného vzdělávání a profesionalizace hodně aktivní pouze jedna 

evropská organizace, a to European Society for Animal Assisted Therapy (dále jen 

ESAAT), která sídlí ve Vídni. 
67

 

 Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách lze canisterapii provozovat 

jako jednu ze sociálních služeb. Díky tomu je v současné canisterapeutické praxi 

tendence k profesionalizaci canisterapie a její začlenění mezi sociální služby, což si 

žádá značnou přípravu, dostatečnou edukaci canisterapeutického týmu a splnění 

standardů kvality sociálních služeb. Provádění této aktivity by mělo spadat pod 

dobrovolnickou činnost. Měla by být prováděna proškolenými a prozkoušenými 

canisterapeutickými týmy a koordinována dobrovolnickým centrem či organizací. 

Opět je zde naznačeno, že je důležité proškolení a vedení dobrovolníků  

od organizace, pod kterou dobrovolnickou činnost vykonávají. Je tedy opět třeba 

pracovat s dobrovolnickou motivací tak, aby si organizace dobrovolníky udržela.
68

 

3. 4 Subjekty canisterapie 

 Účastníků canisterapie je celá řada. Fine, za ně považuje chovatele psa, 

psovoda= majitele psa= často také označovaného jako dobrovolník se psem, který je 

pro tuto práci zásadní, canisterapeutického psa neboli koterapeuta, zdravotně sociální 

organizace, specialisty v pomáhajících profesích, rodinu, klienta a ostatní 

účastníky.
69

 Kalinová přidává organizaci sdružující canisterapeutické týmy  

a veterinární lékaře, a to jako nepřímé účastníky. Občas je taky do procesu zapojován 

dobrovolník bez psa, který pomáhá při práci s klientem.
70

 V procesu canisterapie je 

důležitá vzájemná spolupráce subjektů na realizaci procesu, tedy přípravě, koordinaci 

a jeho evaluaci.
71

 

 Mezi dobrovolníkem (psovodem) a psem vzniká velmi úzký vztah  

a vzájemná spolupráce. Hovoříme o nich jako o canisterapeutickém týmu, který je 

jádrem procesu canisterapie. Jejich vzájemná spolupráce je založená  

na dobrovolníkově znalosti psa a jeho důvěře k němu. Pes by se měl na svého 
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psovoda orientovat. Měl být speciálně cíleně připraven a dobrovolník řádně 

proškolen. Společně musí uspět u canisterapeutických zkoušek týmů. Důležité je, aby 

se orientovali v náročných životních situacích, aby mohl proces canisterapie probíhat 

úspěšně.
72

 

 Dobrovolník (psovod) má společně s geny psa největší podíl na vhodnosti psa  

pro canisterapii. Je také důležitá jeho vlastní motivace, dovednost při práci s lidmi  

a zvířaty, a jeho znalosti v rámci této problematiky. Dobrovolník by měl znát svá 

práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování canisterapie.
73

 Měl 

by to být člověk s vysokou sociální inteligencí, empatií a schopností podílet se  

na práci v týmu. Týmová spolupráce je zde důležitá hlavně kvůli již několikrát 

zmiňované motivaci, kterou mají zvířata obecně větší než lidé. Mají tedy větší snahu 

dosahovat vytyčených cílů, což může namotivovat i dobrovolníka.
74

 Role 

dobrovolníka je pro úspěch canisterapie neodmyslitelná. Dobrovolník má 

významnou roli a odpovědnost v interakcích metod, kterým je věnována jedna 

z podkapitol práce. Dobrovolníci musí znát techniky metod pro interakci s různými 

cílovými skupinami a musí znát směrnice pro výběr zvířete a dodržovat je. 

Dobrovolník by měl mít dobré komunikační schopnosti. Měl by vědět, jak se  

na canisterapeutickou návštěvu připravit, jak se v průběhu chovat a kdy a jak ji 

ukončit. Měl by vědět, jak se svým zvířetem zacházet, aby se předešlo nehodám. 

Dále by měl znát vnitřní předpisy zařízení, kam se psem dochází. Nakonec by měl 

mít také v pořádku dokumentaci, tedy formální stránku dobrovolnické činnosti.
75

 

 Odborníkem je osoba s profesionální, tedy odbornou zdravotnickou, sociální 

či pedagogickou přípravou pro práci s klientem. Podle možností může odborník  

se svým psem tvořit canisterapeutický tým a provozovat tak canisterapii v rámci  

své odborné praxe nebo ve svém volném čase.
76

 

 Canisterapie je vhodná pro širokou škálu klientů. Lze jí obecně aplikovat  

u různých skupin vyjma některých konkrétních osob. Žádný z účastníků nesmí být  

ke canisterapii nucen. Klient musí s terapií souhlasit, jinak ji neprovádíme. Bereme 
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ohled na jeho obavy či strach. Je důležité, aby byla canisterapie pro všechny 

zúčastněné přínosem a radostí.
77

 Dle klienta volíme formu a konkrétní aktivity  

se psem. U konkrétní formy poté sestavujeme individuální plán. Je třeba brát ohled  

na individuální přístup ke klientovi. Přesto lze ale stanovit několik zásad s obecnou 

platností.
78

 

 Zařízení, kde probíhá canisterapie musí s návštěvou souhlasit a účastnit  

se na její realizaci. Vhodné je ustanovit osobu z personálu, která se podílí na realizaci  

a cíleně při ní pracuje s klientem.
79

 

 Při aplikaci canisterapie je velkou pomocí dobrovolník, který je canisterapii 

nakloněn a umí pracovat s klienty. Zde nemyslím dobrovolníka, který psa vede, tedy 

psovoda. Pro výkon canisterapie musí být dobrovolník řádně proškolen, věnuje se 

především klientům a organizuje jednorázové akce v této oblasti.
80

  

 Zapojení rodiny do canisterapie umožnuje spontánní komunikaci, získávání 

společných prožitků či obnovení pozitivních vztahů v rámci rodiny. Díky rodině 

může dobrovolník (psovod) získat velmi cenné informace o klientovi. Rodina dodává 

pocit jistoty při prvních setkáních. 
81

 

 Chovatel hraje výraznou roli hlavně při výběru a socializaci štěněte. Je kladen 

důraz na jeho přístup, znalost plemene, znalost konkrétních rysů chovu i jedince, 

znalost principů canisterapie a jejích nároků na psa. Pro nákup psa je tedy důležitý 

výběr chovatele.
82

 

 Na zdravotní stav terapeutického psa dohlíží veterinární lékař. Veterinární 

lékař je tedy pro canisterapii nezastupitelný. Hlavní je pravidelné očkování, 

odčervení, konzultace o návratu psa po úrazu s dobrovolníkem atd.
83

 

 Záštitu činnosti zajišťuje canisterapeutické sdružení. Podílí se na přípravě 

týmů, praktikování terapie, získání osvědčení, vytváří podmínky dalšího vzdělávání, 
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supervize, vytváří smlouvy, místo průběhu, koordinaci, shání prostředky, osvětu, 

popularizaci a evaluaci procesu. Mělo by garantovat kvalitu poskytované služby.
84

 

 Aby tedy canisterapie probíhala jak má a dobrovolník byl stále motivovaný  

k výkonu dobrovolnictví v této oblasti, je nutná spolupráce výše zmíněných 

zúčastněných subjektů. Ovšem ne vždy se canisterapie opravdu všechny tyto 

subjekty účastnit musí. Jako všude opět v procesu někteří účastni nejsou, nebo jsou 

zde někteří navíc, například by to mohli být další profesionálové vhodní pro danou 

metodu. V souvislosti s úspěšností procesu této metody dále uvádím kapitolu: 

Výcvik canisterapeutického týmu. 

3. 5 Výcvik canisterapeutického týmu 

 Aby mohl tým canisterapii aplikovat v praxi, je nutné splnit několik 

zásadních podmínek, které souvisí s canisterapeutickým týmem, s klientem, 

zařízením a s daným sdružením.
85

  

 Pod tímto rozumíme přípravu a zkoušky. Přípravu formou blokového  

nebo dlouhodobého kurzu. Na závěr kurzu skládá tým zkoušky. Jejich úspěšné 

absolvování opravňuje k praktikování canisterapie.
86

 Možnosti přípravy mohou být 

různé. V ČR existují několikahodinové přednášky a kurzy, ale také rekvalifikační 

kurz a kurz v rámci celoživotního vzdělávání na univerzitě. Někde se připravují 

pouze lidé, jinde celé týmy. Z toho vyplývá, že se odlišuje způsob, obsah náplně  

i podmínky získání osvědčení u závěrečných zkoušek. Některé vyžadují přípravu  

a jiné ne. Pokud má být připravovaný dobrovolník zároveň psovodem, je vhodné, 

aby kurzy nebo zkoušky, které mají dobu trvání minimálně 5-7 dní, dobrovolníka 

připravily teoreticky a společně se psem prakticky. Tým je testován odborníky. 

Osvědčení je uděleno zodpovědně, pokud je celý tým (pes a psovod) komplexně 

vzděláván a testován.
87

 

 První z norem praktikování canisterapie, jíž je hodinová dotace vzdělání, byla 

vytvořena ESAAT. Osoba, která bude praktikovat canisterapii pod vedením 

odborníka, je později ESAAT nazvána jako canisasistent, který musí absolvovat 
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minimálně 15 hodin teorie a 20 hodin praxe. Canisterapeut musí úspěšně zvládnout 

minimálně 220 hodin teorie a 40 hodin praxe, odevzdat písemnou práci v rozsahu 50- 

60 stran a složit písemné zkoušky. Pak může provádět canisterapii samostatně. 

Normy vzdělávání v této oblasti se v ČR teprve utvářejí. Pracuje na nich CTA, která 

vychází z norem ESAAT a obecných požadavků Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy, které v ČR platí.
88

 

 Mezi základní předpoklady k úspěšnému zvládnutí přípravy psa  

na canisterapii jsou jeho genetické předpoklady k vlastnostem, které jsou pro činnost 

vyžadovány a jeho výchova a výcvik v souladu s principy canisterapie. U 

dobrovolníka patří mezi předpoklady jeho sociální cítění a osobnostní dispozice  

pro práci s klienty a psy.
89

  

 Vstupní předpoklady pro přípravu jsou omezené věkem. Psovi musí být 

nejméně 1,5 roku a dobrovolníkovi (psovodu) nejméně 18 let. Musí úspěšně složit 

vstupní test, který vyloučí nevhodné uchazeče. V rámci teorie je důležité, aby si 

dobrovolníci osvojili komplexní přístup ke canisterapii. Tematicky je tu zastoupena 

kynologie, veterinární medicína, sociální a klinická práce s klientem a canisterapie  

u klientů dle typu postižení. Dobrovolník (psovod) je seznámen s podmínkami 

kontaktu klienta se psem a s pravidly provádění canisterapie v praxi.
90

 Praktická 

příprava je zaměřená na osvojení si specifických dovedností psa i dobrovolníka 

(psovoda), které jsou potřebné pro nasazení. Patří sem například kontakt s více 

cizími lidmi najednou, nekoordinované pohyby klientů, používání kompenzačních 

pomůcek, komunikace s klientem, nezvyklé prostředí či řešení různých krizových 

situací. Důležité je, aby se pes vše učil bez nátlaku, pomalu a radostným způsobem.
91

 

 Závěrečné zkoušky canisterapeutického týmu jsou zaměřeny na specifické 

dovednosti nutné pro tuto práci. Tým je prověřován v různých modelových situacích, 

které představují náplň a hlavní rizika práce. Praktickým zkouškám předchází 

písemný teoretický test psovoda. Tým musí pro udělení osvědčení obstát v obou 

těchto částech. Osvědčení má platnost pouze dva roky, a to z toho důvodu, že se 

povaha psa může postupem času měnit. Je prodlužováno na základě pravidelné 
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supervize a prověření práce týmu, nebo po úspěšném opakování praktických 

zkoušek.
92

 

 Nejlepší je, když organizace, které tým zkouší, nabídne tomuto týmu členství 

a zároveň odborně právní zastřešení, čímž se myslí smlouva se zařízením, které tým 

navštěvuje atd. Tým zůstává s organizací v kontaktu. Organizace pomáhá 

koordinovat činnost týmu a zároveň mu nabízí účast na společných aktivitách  

a supervizích, kde si mohou týmy vyměnit své zkušenosti. Dále organizace týmu 

nabízí další odborné vzdělávání a konzultace s odborníky či kolegy v této oblasti.
93

 

3. 6 Metody canisterapie 

 V canisterapii jsou využívány mnohé možnosti nabízející interakci mezi 

člověkem a psem. Odlišují se metody AAA, AAT, AAE a AACR, mezi kterými jsou 

velké rozdíly v praktikování a také v přínosech pro klienta.
94

 

3. 6. 1 Animal Assisted Activities 

 Animal Assisted Activities (dále jen AAA) jsou aktivity za pomoci zvířat 

nebo také společenská činnost. Je to přirozený kontakt člověka se zvířetem zaměřený 

na zlepšení kvality života klienta či přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností.
95

  

Ze všech metod právě této záměrně věnuji nejvíce prostoru, protože je nejčastěji 

ze čtyř zmíněných prováděna právě dobrovolníky, kteří jsou pro mou práci stěžejní. 

 Tato metoda poskytuje motivační, výchovný, odpočinkový a terapeutický 

prospěch ke zlepšení kvality života klienta.
96

 Je poskytována v různých zařízeních, 

nejčastěji klientům v zařízeních sociálních služeb, a to speciálně trénovanými 

profesionály, poloprofesionály, nebo dobrovolníky se psy, kteří splňují kritéria  

pro výkon této činnosti. Spadají sem aktivity typu setkání a pozdravení, které se 

mohou opakovat stejným způsobem u různých klientů v různých případech bez 

zvláštního léčebného cíle či individuálního upravení. Průběh je z velké části 

spontánní. Příkladem jsou návštěvy dobrovolníků se psy v zařízeních za nějaký čas,  

a to za asistence personálu, který si návštěvy zaznamenává do deníku. Většinou se 
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jedná o návštěvní programy za účastni dobrovolníků.
97

AAA lze dále dělit na pasivní  

a interaktivní formu.
98

 

3. 6. 1. 1 Pasivní forma AAA 

 Úplně nejjednodušší formou AAA je například umístění akvária, klece 

s ptáčky či s jinými zvířaty do místnosti ústavního zařízení, čekárny u lékaře atd. 

Přítomnost zvířat přináší uklidnění, potěšení klientům, nebo odvádí jejich pozornost 

od vyšetření.
99

 Také zpříjemňují práci personálu, který si jejich přítomností může 

zpestřovat svůj oddechový čas. Zde je role zvířat pasivní, i přesto ale přináší pouhou 

přítomností pozitivní efekt.
100

 

3. 6. 1. 2 Inter/ Aktivní forma AAA 

 Jedná se o náročnější metodu, která je určená hlavně klientům, kteří jsou 

zvyklí na organizování, kontrolu, nedostatek soukromí, omezenou možnost vlastního 

rozhodování, což může vyvolávat negativní pocity. Inter/ aktivní forma AAA bývá 

realizovaná formou individuální a skupinovou. Dělí se ještě na typ rezidentní  

a návštěvní. Návštěvní typ se odehrává vždy na stejném místě ve stejný čas a na 

omezenou dobu. U rezidentního typu je zvíře stále přítomno v instituci.
101

 

3. 6. 2 Animal Assisted Therapy  

 Animal Assisted Therapy (AAT) je terapie za pomoci zvířat, nebo také 

terapie. Je zaměřena na cílený kontakt člověka se zvířetem, který je zaměřený  

na zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta/pacienta.
102

 

 Tato metoda je cíleně zaměřenou intervencí, kde je zvíře, odpovídající 

kritériím, neoddělitelnou součástí. Tato metoda je řízena nebo prováděna 

profesionálem sociálního nebo zdravotnického zařízení s odborným vyškolením 

v rámci výkonu jeho profese. AAT je zaměřena na podporu zlepšení tělesných, 

emocionálních, sociálních, nebo rozumových schopností člověka. Může být 
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individuální či skupinová a je poskytována v různých prostředích. Její proces je 

zaznamenáván a vyhodnocován. AAT se vyznačuje klíčovými znaky, kterými jsou 

přítomnost specifických cílů a úkolů pro jednotlivé klienty individuálně, jejich 

objektivní měření a záznam pokroku.
103

 

3. 6. 3 Animal Assisted Education 

 Animal Assisted Education (dále jen AAE) Je vzdělávání za pomocí zvířat, 

vzdělávací činnost, edukace. AAE je přirozený anebo cílený kontakt člověka  

se zvířetem. Tato metoda je zaměřená na rozšíření nebo zlepšení výchovy, 

vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta.
104

 Cíle si stanovuje pedagogický 

personál s canisterapeutem. Jsou stanoveny pro skupinu studentů, formou přednášek, 

ukázek, besed nebo zájmových kroužků, nebo individuálně u klientů s výchovnými 

problémy, specifickými poruchami učení nebo s jinými specifickými potřebami. 

Jejím hlavním cílem je přirozené zvýšení motivace k osobnímu rozvoji a k učení.
105

  

 Pedagogický personál indikuje, monitoruje a vyhodnocuje cíle. Je tedy nutné, 

aby se této metody zúčastnil nejen canisterapeut, ale i spolupracující pedagogický 

pracovník.
106

 V našem prostředí tato metoda není tak obvyklá. Pozitivních výsledků 

ale dosahují odborníci v USA, a to prostřednictvím spojení AAA a AAT, ze kterých 

AAE vznikla.
107

 

3. 6. 4 Animal Assisted Crisis Response 

 Animal Assisted Crisis Response (dále jen AACR) nebo také krizová 

intervence za pomoci zvířat je přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl 

v krizovém prostředí. AACR je zaměřená na odbourávání stresu a celkové zlepšení 

psychického nebo i fyzického stavu klienta.
108

 Obsah činnosti je ovlivňován 

momentální krizovou situací. Cíle jsou stanovovány na základě aktuálních potřeb 

klientů. Základním a hlavním cílem je stabilizace situace klienta.
109
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3. 7 Formy canisterapie 

 Následující kapitola pojednává o formách canisterapie, které s metodami 

canisterapie velmi úzce souvisí. Jelikož je mnoho možností jak tyto formy rozdělit, 

uvádím pouze dvě vybraná dělení. Rozdělení forem canisterapie z hlediska počtu 

klientů a dle metod. Uvádím právě tyto, protože jsou nejčastěji zdůrazňovány  

v literatuře. Obě dělení mají své opodstatnění a záleží na dobrovolníkovi, kterou 

zvolí a z jakého důvodu. Dle počtu klientů lze formy dělit na individuální  

a skupinové, dle metod, podle toho, u jaké metody se využívá.
110

  

3. 7. 1 Individuální forma 

 U individuální formy canisterapie se schází jeden klient s canisterapeutickým 

týmem či s více týmy. Výhodou individuální formy je individuální přístup  

ke klientovi, jeho potřebám a možnostem. Dochází zde k intenzivnějšímu kontaktu 

klienta se psem než při formě skupinové. Zároveň jsou zde sníženy rušivé vlivy 

prostředí, což mohou někteří z dobrovolníků ocenit. Naopak nevýhodou je zde 

s ohledem na množství klientů časová náročnost.
111

  

3. 7. 2 Skupinová forma 

 U formy skupinové canisterapie řídí interakci klientů se psem ve většině 

případů jen jeden dobrovolník. Důležité je, aby byl při programu zvolený vhodný 

počet klientů v poměru ke psům. Musí být pamatováno na všechny klienty a jejich 

zapojení do činnosti. Psi by měli mít zároveň dost času na odpočinek, je tedy důležité 

dbát na koordinaci aktivit a správně je volit. Mezi pravidla lze také zařadit další věci 

jako například neustálý dohled nad psy, přístup k nim, jejich potřeby a možnosti, 

výchovu, pravidla kontaktu, umožnění klientům o psy pečovat, zajištění vhodného 

výběru psů, veterinární kontrolu atd. Psi se mezi sebou ve skupině musí znát. Při 

práci ve skupině si každý klient může zvolit psa, který mu je sympatický. Skupinová 

canisterapie je vhodná pro uspokojení více klientů v zařízení. Na rozdíl  

 

od individuální canisterapie je zde ale nevýhoda různorodosti skupiny, která 

způsobuje nemožnost individuální specifikace cílů. V určitých ohledech může být 

tedy pro dobrovolníka náročnější.
112

 

                                                           
110

 SPISAROVÁ, Lenka, ref. 57, s. 19 
111

 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 58, s. 81 
112

 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 58, s. 81 



36 
 

3. 7. 3 U AAA, AAT, AAE metod 

 U zmíněných metod jsou to formy jako návštěvní program, jednorázové 

aktivity, rezidentní program, ambulantní program, programy péče o zvíře  

a zooterapie s asistenčním zvířetem, tedy se psem, které objasňuji dále. 

 Návštěvní program probíhá pravidelně u klienta doma nebo v zařízení.  

Je možné, aby klient docházel za zvířetem. Návštěvní program je nejrozšířenější 

formou canisterapie uskutečňovanou právě dobrovolníky se psy. Jednorázové 

aktivity jsou krátkodobé činnosti pro veřejnost či skupinu, nebo také pobytové 

programy, které mohou být pravidelné či jednorázové. Rezidentní program spočívá 

v tom, že je zvíře neustále v zařízení a je za něj zodpovědný personál.  

U ambulantních programů je zvíře využíváno v ordinaci, kam klient dochází. Slouží 

zde pro odbourání stresu, k motivaci a spolupráci. Programy péče o zvíře motivují 

klienta k samostatnosti, zodpovědnosti atd. Využívá se zde svěření zvířete klientovi 

do péče a výchova a výcvik zvířete klientem. Vše probíhá pod dohledem 

profesionála.
113

 

3. 7. 4 U AACR 

 U AACR jsou to formy jako zásah krizové intervence, kombinace činností  

a návazné činnosti. 

 Zásah krizové intervence nutně zapojuje canisterapeuta do integrovaného 

systému záchrany při řešení krizových situací, přírodních katastrof, teroru, nebo třeba 

kriminality. Nutné je také, aby dokázal spolupracovat v týmu, byl užitečný  

a nepřekážel. Kombinace činností slouží jako zpestření či zlepšení účinků.  

Mezi navazující činnosti na canisterapii patří například masáže, cvičení, terapie  

nebo výuka. Canisterapie se pak stává jakousi přípravou.
114

  

3. 8 Organizace procesu canisterapie 

 Abychom mohli canisterapii praktikovat, je třeba si uvědomit, co všechno je 

třeba promyslet, protože i náročnost by mohla mít vliv na motivaci dobrovolníků.  
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3. 8. 1 Příprava canisterapie 

 Před samotným započetím canisterapeutického procesu, než dojde  

ke kontaktu, je třeba splnit základní podmínky, jak ze strany klienta, zařízení, 

canisterapeutického týmu, tak i sdružení zajišťujícího canisterapii, pokud nějaké je. 

Canisterapeutický tým musí vlastnit osvědčení a být na práci připravený.
115

  

 Dobrovolník (psovod) by měl mít uzavřenou smlouvu s canisterapeutickým 

sdružením. Výsledkem realizace prvního kontaktu obou organizací by mělo být 

vyjasnění hlavních oblastí. Obě strany mají svá očekávání, možnosti, představy, 

podmínky, které je třeba sladit. Důležité je, zda zařízení, které si dobrovolník 

(psovod) vybral, canisterapii vůbec umožňuje. Je třeba vybrat vhodné prostory, 

nejlepší je střídat jak vnitřní, tak venkovní. Důležité je taky dohodnout si časové 

možnosti, společná pravidla, vybrat vhodné klienty a nakonec formu canisterapie. 

Pokud se obě strany dohodnou, je na základě konečné shody sepsána smlouva. 

V zařízení je vybrána kontaktní osoba. Před začátkem canisterapie je ještě 

dobrovolník (psovod) seznámen s odpovědnými osobami v zařízení a se základními 

informacemi o vybraných klientech. V spolupráci se zúčastněnými osobami je potom 

vypracován plán canisterapie.
116

  

3. 8. 2 Průběh canisterapie 

 Když jsou splněny výše zmíněné podmínky, proběhne první kontakt 

s klientem. Před každou návštěvou je dle plánu třeba připravit program, motivovat 

klienta/y a připravit psa.
117

 Na realizaci programu spolupracuje dobrovolník 

(psovod), odpovědná osoba personálu a případný dobrovolník bez psa. Je nutné 

přizpůsobit se situaci, podmínkám a klientům. Návštěva může být přerušena nebo 

ukončena dřív. První návštěva je většinou zaměřená na seznámení se a navázání 

kontaktu. Důležitá je vhodná komunikace s klienty. Klient může mít obavy ze psa, 

projevovat nezájem o něj nebo naopak může projevovat až přehnaný zájem, strach  

a dobrovolník (psovod) na to musí být připraven. Je také velmi důležité domluvit si 

s klienty pravidla, jak se chovat ke psovi, což je postupem času korigováno a klienty 

si tyto návyky osvojuje. Doba návštěvy se odvíjí od situace, často ale bývá kratší.  

                                                           
115

 Účastníci canisterapie. Handyhelper.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 
http://www.handyhelper.cz/ucastnici-canisterapie 
116

 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 58, s. 72 
117

 Účastníci canisterapie. Handyhelper.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 
http://www.handyhelper.cz/ucastnici-canisterapie 



38 
 

Ostatní návštěvy již sledují konkrétně stanovené cíle, které mohou být 

upravovány.
118

 

 Hned po skončení kontaktu je dobré, když dobrovolník (psovod) konzultuje 

průběh návštěvy s odborníkem, který je do procesu zapojen a s týmem úzce 

spolupracuje. Po skončení návštěvy dobrovolník (psovod) zaznamenává její průběh. 

Po každé návštěvě následuje relaxace dobrovolníka a především psa. Vhodných 

forem relaxace pro psa je víc, a proto si musí každý dobrovolník pro svého psa najít 

tu správnou, může to být procházka, spánek, hra atd.
119

 Jelikož je canisterapie  

pro psa náročná a vyčerpávající, neměla by trvat až do jeho úplného vyčerpání.
120

 

3. 8. 3 Ukončení canisterapie 

 Ukončení canisterapie může nastat z několika důvodů, které mohou být jak  

na straně klienta, tak na straně canisterapeutického týmu. Může dojít k náhradě týmu 

týmem novým. Canisterapie je také ukončena z důvodu naplnění cíle.
121

 Pokud je 

canisterapie ukončena, je důležité vyhodnotit dokumentace, evaluovat výsledky,  

ke kterým se v procesu dospělo a vzájemně je konzultovat s odborníkem či 

supervizorem canisterapeutického týmu. Vhodné je, aby si dobrovolník (psovod) 

zaznamenal výsledky do portfolia, nebo je například předal kolegům. Je nutné, aby si 

dobrovolník (psovod) uvědomoval, že mlčenlivost ohledně informací o klientech trvá 

i po skončení canisterapie.
122

 Poslední ale také neopominutelnou věcí, když je 

canisterapie u konce je dát klientovi možnost rozloučit se se psem, protože klient 

mohl ke psovi jako k pomocníkovi v období těžkých situací svého života přilnout.
123

   

3. 9 Cíle canisterapie 

 Cílem procesu canisterapie je dosažení co nejvyššího pozitivního účinku  

ve vzájemné interakci klienta s týmem. Mělo by být dosaženo pozitivního vlivu  

na klienta stejně jako na dobrovolníka se psem, protože lze předpokládat, že i to má 
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vliv na motivaci dobrovolníků v canisterapii. Měla by být zajištěna maximální 

ochrana klienta i psa před nežádoucími vlivy a chybami z neznalosti.
124

  

 Dle ESAAT mezi obecné cíle terapie za pomoci zvířat lze zařadit: znovu 

navození a zachování tělesné, kognitivní a emocionální funkce. Dále také podporu 

schopnosti a dovednosti k provádění aktivit a činností, podporu zúčastněnosti klienta 

v příslušné životní situaci a zlepšení subjektivního pocitu blaha.
125

 Mezi obecné cíle 

canisterapie můžeme dále zahrnout rozvoj citových, rozumových, řečových, 

pohybových a sociálních schopností a zmírnění agresivního chování.
126

 

 Canisterapii lze vhodně využít jako motivace k činnosti klienta, k zlepšení 

jeho psychického stavu díky pozitivním emočním zážitkům, k zpestření stereotypu 

klienta, k navazování a zlepšování sociálních vazeb nebo jako prvek integrace do 

společnosti.
127

 Cíle jsou stanoveny individuálně na základě diagnózy klienta a dle 

jeho schopností a možností.
128
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II. Praktická část 

 V teoretické části jsem se zabývala kapitolou o motivaci, dobrovolnictví a 

canisterapii, abych zjistila, jaké motivy vedou lidi k dobrovolnické činnosti 

v canisterapii. Pro zkoumání motivů dobrovolníků v canisterapii jsem vybrala 

kvalitativní analýzu dat. V rámci této metody jsem provedla následující kroky. 

1 Kvalitativní analýza dat 

 Kvalitativní analýza dat je pojem pro zpracování dat kvalitativního výzkumu. 

Je prováděná za účelem hledání odpovědi na kvalitativní otázku. Bývá definována 

jako systematické nenumerické organizování dat. Prostředníkem sběru dat je sám 

výzkumník. Při sběru dat se zpravidla získává množství nestrukturovaných nahrávek, 

přepisů rozhovorů, textů či záznamů z pozorování. 
129

 Je třeba je při zahájení sběru 

dat zpracovávat a organizovat, čímž se redukují, interpretují a rozkrývají z hlediska 

významů ve sdělení, což naopak později vede k rozšiřování materiálů.
130

  

 Ať už jsou data sesbírána jakkoli, v tomto případě formou rozhovoru, v rámci 

jejich analýzy, můžeme je zpravidla podrobit těmto operacím: transkripce, 

segmentace, kódování, poznámkování, kategorizace, identifikace vztahů mezi 

kategoriemi, grafické a tabelární zobrazení významných charakteristik a vztahů, 

vytváření struktur a příběhů a interpretace zkoumaných dat.  

 Transkripce znamená převod dat do zpracovatelné podoby, například  

do textového dokumentu. Pro převod dat lze využít několika možností přepisů. Já 

jsem v práci využila postup doslovné transkripce, který je definován jako 

nejpoužívanější, nejobsažnější a časově nejnáročnější. Umožňuje bohatost dat. Další 

postupy jsou komentovaná transkripce, shrnující protokol a selektivní protokol.
131
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 Segmentace znamená, že dělíme data do úseků, které se nazývají analytické 

jednotky. Čteme text a ptáme se, zda se jedná o segment, který nese ve vztahu  

k výzkumnému cíli nějaký význam. Segmenty si zaznamenáváme.
132

 

 Jádrem analytické práce s daty je kódování, což je operace, pomocí které 

údaje rozebíráme, konceptualizujeme a následně opět skládáme novým způsobem.
133

 

Pro začátek si musíme označit jednotlivé datové segmenty symbolem, kódem, který 

se nějak vztahuje k cíli. Je základem pro pochopení a práci s daty. Buď kódujeme 

řádek za řádkem, nebo po větách, odstavcích či celý dokument. Lze používat různá 

slova nebo slovní spojení. Kód by měl být abstraktnější než pojem, který zahrnuje.
134

 

 Výsledkem kódování jsou kódy, které řadíme do kategorií. Další úrovní 

analýzy je tedy kategorizace. Když už máme vytvořený seznam kódů, které 

seskupujeme podle podobnosti nebo jiné vnitřní souvislosti, tak je hierarchicky 

uspořádáváme.  Nově vzniklá seskupení kódů by měla příslušet ke stejnému jevu, 

tedy kategorii. Kategorie by měla být ještě abstraktnější než kód a měla by mít 

pojmový rozsah.
135

  

 Dále by měl výzkumník dokumentovat proces svými poznámkami. Něčím,  

co výzkumníka napadne při sběru dat či analýze a zapíše si to. Cílem není udávat 

nová data.
136

 Po poznámkování přecházíme k identifikaci vztahů mezi kategoriemi.  

 Vztahy mezi kategoriemi, dvěma fenomény, jsou: striktní inkluze neboli typ 

(A je druhem B), vztah příčina-efekt (A je výsledkem B, A je příčinou B), prostorový 

vztah (A je místo v B, A je částí B), racionální vztah (A je důvodem pro provedení 

B), umístění akce (A je místem pro provedení B), funkce (A je použité kvůli B), 

prostředek k cíli (A je cestou, jak provést B), atribuce (a je atributem, 

charakteristikou B) a sekvence (A je krokem, stupněm k B). Poté následuje Grafické 

a tabelární zobrazení významných charakteristik a vztahů. 
137
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 Dále se dostáváme k Vytváření struktur a příběhů. Vzniká abstrakt nebo 

základní příběh, který zahrnuje kategorie a vztahy mezi nimi. Hlavním smyslem je 

prezentace výsledků. Zároveň jde o osnovu pro psaní závěrečné zprávy, což nás vede 

k poslední části postupu a to k Interpretaci zkoumaných dat, která vede k tomu,  

co výsledky přinášejí. Nyní je třeba odpovědět si na otázky, které nás k analýze 

rozhovoru vedly a uvědomit si vztah k jiným výzkumům. 
138
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2 Cíl rozhovorů a výzkumné otázky 

 Cílem rozhovorů, stejně jako cílem práce je zjistit odpověď na otázku:  

„Co motivuje dobrovolníky pro výkon dobrovolnické činnosti v canisterapii?“ Abych 

dosáhla stanoveného cíle, snažila jsem se v rozhovoru pokládat takové otázky, které 

mi mohou pomoci najít odpověď na tuto otázku.  Otázky v rozhovoru jsem rozdělila 

do tří tematických okruhů, a to na osobnost jedince, dobrovolnickou činnost  

a canisterapii. Začala jsem tedy obecnějším a ubírala se ke konkrétnímu. Otázky 

rozhovoru jsou uvedeny v příloze č. 1. Aby praktická část nebyla tak vyčerpávající, 

uvádím zde pouze informace o účastnících rozhovorů, zjištěné kategorie a diskuzi, 

které pokládám, v rámci získání odpovědi na výzkumnou otázku, za nejdůležitější. 

Celý postup kvalitativní analýzy dat z rozhovorů, lze nalézt na vyžádání u mé osoby. 

2. 1 Účastníci rozhovoru 

 Účastníci rozhovoru byli zvoleni účelovým výběrem. Jedinou podmínkou 

bylo, aby měli osobní zkušenost s dobrovolnickou činností v canisterapii. Rozhovory 

jsem uskutečnila se třemi respondenty. Všichni byly ženy. Z toho jsem dvě z nich 

znala osobně a třetí se mi díky současné koordinátorce dobrovolníků v Motole ozvala 

sama. Dále uvádím tabulku se základními informacemi o respondentkách. 

Jméno Pohlaví Věk Studium/ Práce 

Tereza Žena 24 let Studentka sociální a pastorační 

práce ETF UK v Praze 

Jitka Žena 25 let Studentka JABOK a ETF UK v 

oboru sociální práce v Praze 

Veronika Žena 26 let Zaměstnanec v oboru facility 

 

2. 1. 1 Kategorie z rozhovoru č. 1 

 Nyní se dostávám ke kategorizaci dat získaných z rozhovoru č. 1 s Terezou. 

Kategorie, které z rozhovoru vyplývají, jsou zde pojmenovány termíny: Motivace, 

Osobnost dobrovolníka, Dobrovolnická činnost, Canisterapie a Pes. Zmíněné úseky 

rozhovoru, které pod kategorie spadají, uvádím přímými citacemi z rozhovoru. 

 

Motivace 

„Začala jsem s tím dobrovolnictvím díky kamarádce, která dělala právě v tom 
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Motole, v tom dobrovolnickým centru, na neurochirurgii. Potřebovala druhýho 

člověka k ruce“ 

„Protože jsem už měla ty předchozí zkušenosti, jak to jako vypadá, tak jsem se  

do toho nebála jakoby pustit. No, jako vlastně to bylo jako takový logický vyústění.“ 

„Protože jsem věděla, že ta opora bude jak v tom, co já znám, tak v tom zázemí toho, 

těch koordinátorů.“ 

„Je to jiná forma odpočinku, kdy já odpočívám i střídáním činností. Takže se tím 

dobrovolnicvím tak nějak jako hledám v tom, co vlastně jako já všechno jako 

zvládnu.“ 

„Dobrovolník si s tím nějak jako poradí sám a najde si tu hranici.“ 

 „Zjistila, že dokážu jako pracovat dobře, hm, bez nároku na honorář. Největší 

odměnou jsou určitě ty zkušenosti, ale nejenom moje zkušenosti, který já získávám, 

anebo jsem získala v minulosti, ale i ty zkušenosti ostatních dobrovolníků.“ 

„To je taková jakoby výzva, že dobrovolnictví jako není přesně jako vždycky jasně 

daný.“ 

„Ale splnilo to moje očekávání v tom, že to zvládl ten pes, protože mi šlo hlavně  

o toho psa, aby on jako to bral tak nějak furt radostně, což se naprosto povedlo. 

Vůbec jako nic neřešil a furt se choval přirozeně. A pro mě to bylo, hodně jako cenná 

zkušenost.“ 

„Tak, canisterapii bych se ráda věnovala jenom, když bude jako nahodilá příležitost, 

neplánuju nějak dodělávat zkoušky.“ 

„Ale u dobrovolnictví chci zůstat, protože je to forma trávení volnýho času a už sem 

na to zvyklá.“ 

 

Osobnost dobrovolníka 

„ Já jsem vlastně studentka sociální a pastorační práce.“ 

„Tak hraju divadlo, a i pracuju v divadle a ráda pracuju v kavárně, takže toho je 

celkem dost.“ 

„Celkově se pohybuju furt v divadelním prostředí, že mě to baví i jako diváka a jako 

účastníka, baví mě tancovat a baví mě studovat.“ 

„Myslím, že zkoušky jsou důležitý i pro toho dobrovolníka. Abych byla já krytá  

a nějak to vypadalo.“ 
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„Tak motivovalo mě k tomu dělat sociální práci, takže nějak jsem se vlastně chtěla 

věnovat pomáhající profesi na základě zkušenosti z dobrovolnictví.“ 

„Určitě jsem ráda, že jsem se potkala s lidma, který dobrovolnictví dělaj, a i jsem 

ráda poznala koordinátory a lidi, co stojí za tím týmem.“ 

„Do jistý míry ovlivňuje i to, jak se člověk chová a jak přistupuje k tý práci.“ 

„Získávám klasicky zkušenosti a zároveň si vytvářím i jako hranice, co třeba jako já 

jsem ochotná jako dělat pro druhýho a co už třeba udělám.“ 

„Posouvá mě v tom, že třeba jako dokážu líp jednat s lidma, nebo víc organizovat 

nějaký věci.“ 

 

Dobrovolnická činnost 

„No nějak docela nezdravě dlouho, ale furt mě to baví.“ 

„Začala jsem spolupracovat s o. s. Ramus, což je zase nějakej určitej druh osobní 

asistence formou jakoby výletů a víkendovek.“ 

„Já jsem vlastně po střední škole začala dělat osobní asistenci.“ 

„Pak jsem se zapojovala do táborů a týdenních jako potkávání  5P.“ 

„Ze začátku, to bylo asi častější, že určitě minimálně jako jednou za tejden, nějakej 

dlouhej, delší časovej horizont, třeba tři hodinky týdně jsem tomu věnovala 

minimálně, až třeba jako celé odpoledne.“ 

„Pokud je dobrovolnictví, nejenom jako jeden na jednoho, ale dobrovolnictví jako  

v nějaký partě, tak si sednout s těma dobrovolníkama, mít dobrou podporu 

v koordinátorovi.“ 

„Bylo třeba milý, když jsme dostali lístky do divadla, nebo jsme společně někam jako 

šli, nebo jsme dostali, prostě něco co nás jako potěšilo a nebylo to jako zatěžující ani 

pro tu neziskovku, nebo pro to sdružení a zároveň nás to jakoby potěšilo.“ 

„A to bylo třeba pro mě hodně obohacující, když jsem viděla, že přijímají naprostý 

laiky, který nemají žádné zkušenosti. Takže takovej jakoby nízkopráh, a funguje to  

na nějaký vzájemný důvěře, a zároveň to jako funguje. Přínosný oboum starám“ 

„Je potřeba dělat i jiný věci a třeba se i začít ohlížet po tom, jako jakou práci zvolit.“ 

„No, rodina rozhodně ne. Ty jsou úplně proti. Myslím si, že tomu moc jako nerozumí, 

nejsou na to zvyklý. Nemají tu zkušenost. Myslím, že neví přesně, co si pod tím 

představit.“ 

„Ale zas na druhou stranu třeba, když se podívám na postoj mýho přítele, kterej zase 

to hrozně obdivoval tak pak, když si to zkusil sám, tak si myslím, že tím, tou osobní 
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zkušeností si vlastně zažil to, že nemusel dělat nějaký extrémní výkony, že se vlastně 

choval jako přirozeně.“ 

 

Canisterapie 

„Už sem o ní věděla, od  současný koordinátorky toho dobrovolnickýho programu 

fakultní nemocnice Motol.“ 

„Tak to bylo dobrovolnické centrum, fakultní nemocnice Motol, takže jeto vlastně 

vnější subjekt, který jako funguje v areálu té nemocnice. Má na určitých odděleních 

prostě program, společný dobrovolnický akce, kdy se sejde víc pejskařů a jejich psů, 

společný venkovní setkání teda dohromady dobrovolníků, psů a zároveň pacientů.“ 

„Klasicky jsou jako docela zmatky, že si to pletou třeba s asistenčníma pásma.“ 

„Nevím, jestli úplně ví, že jako takhle už funguje canisterapie a jaký má výsledky.“ 

„Ty zkoušky, hm, nechávám tak jako na volno. Pro mě je to jakoby finanční otázka,  

i když to není tak drahé. Stojí to okolo tuším od pěti až do deseti tisíc. Pro toho psa 

spíš jako taková formalita.“ 

„Nemyslím si, že by Matyldě nějak ty zkoušky pomohly.“ 

„No, že musí jako hodně improvizovat.“ 

„Když se tam pak vyskytne třeba dítě, který se těch psů, toho psa bojí, nebo nemá 

vůbec žádný zkušenosti se zvířetem, tak ho jako nenutit určitě a na druhou stranu, 

když je tam vidět nějakej zájem, ale pořád ten strach, tak třeba s dítětem 

individuálně.“ 

 

Pes 

„Žofré, jako náš pes byl jako k tomu úplně ideální a vlastně ve svým roce a asi 

měsíci už jako zvládnul zkoušky právě u toho dobrovolnickýho centra fakultní 

nemocnice Motol a jako byl vyhodnocenej, jako že je na to úplně jako skvělej.“ 

„Oficiálně nemůže dělat canisterapii. Pes tam jako je při té práci a stejně nějak jako 

působí.“ 

„Vydrží chvilku v klidu, může si ho člověk pohladit, není agresivní, ale zároveň je to 

předvádivej pes.“ 

„Žofré je zase spíš ten pes, kterej, kterýho baví jako dělat různý kejkle, podlejzat 

lavičky a že je takovej spíš na ty agility, a na to pobavení, takže tam ten 

temperament.“ 
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2. 1. 2 Kategorie z rozhovoru č. 2 

 Z kódů z rozhovoru č. 2 opět vyplývají stejné kategorie, jako z rozhovoru 

předchozího. Kategorie jsou zde tedy pojmenovány: Motivace, Osobnost 

dobrovolníka, Dobrovolnická činnost, Canisterapie a Pes. Části rozhovoru spadající 

pod tuto kategorii opět cituji za pomoci přímé řeči přímo z rozhovoru. 

 

Motivace 

„„Vlastně vyšlo to v podstatě v, od klientky nějaká jako žádost nebo potřeba.“ 

„A že to fakt mělo perfektní vliv na její jako duševní rozpoložení. Takže tím, že jsem 

viděla pozitivní zkušenost, tak to mě určitě ovlivnilo v tom, že bych to jako ráda 

jakoby dělala dál.“ 

„Žádná jako odměna nebyla, kromě toho, že mě pochválili.“ 

„Tak rodina je určitě pro a u přátel myslím, že dost jakoby převládá takový (odmlka) 

nepochopení z toho důvodu, že je to neplacený.“ 

„Tak já bych asi chtěla změnit to, hm, což by možná jakoby mohl docílit nějakej ten 

výcvik nebo kurz, abych byla, abych jakoby s tím psem byla schopná se zaměřit i  

na širší jako klientelu.“ 

 

Osobnost dobrovolníka 

„Studuju třetím rokem JABOK a ETF, přesně sociální práci.“ 

„Ve volném čase se věnuju dobrovolnické činnosti v domově pro seniory a pracuju 

v kavárně.“ 

„Jednala jsem dost intuitivně za prvé a za druhý jsem věděla jakoby něco málo o tom 

z knihy, kterou jsem četla.“ 

 

Dobrovolnická činnost 

„Tak v Dobroduši to byly dva roky a teďka už rok. Takže tři.“ 

 „Dřív jsem to dělala jednou tejdně dvě až tři hodiny a teďka to bývá třeba jednou  

až dvakrát tejdně. Většinou po hodině jenom.“ 

„Tak pro mě bylo důležitý zaprvý asi vedení, od tý který organizace, hm, nějaký 

předběžný jako proškolení a taky pravidelný supervize. Příprava na to jaký situace, 
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který třeba například mohou nastat.“ 

„Výcvik by byl spíš důležitej asi jako pro mě osobně.“ 

„Do tý doby, dokud jsem student, tak určitě s dobrovolnictvím počítám.“ 

 

Canisterapie 

„S canisterapií jsem se setkala hlavně během mý dobrovolnický služby v občanské 

sdružení Dobroduš, která je vlastně následnou péčí pro lidi s duševním 

onemocněním, kde sem občas používala psa při našich setkáních s klientkou a to 

jsem dělala v průběhu dvou let.“ 

„Vlastně vyšlo to v podstatě v, od klientky nějaká jako žádost nebo potřeba. Jsme to 

řešili. Já jsem jednou vzala na naši společnou schůzku teda psa a pak jsem to řešila 

na supervizi v Dobroduši a všichni to chválili, i doporučovali následovnici mojí.“ 

„Spíš šlo vyloženě o ten fyzickej kontakt se psem. Jakoby hlazení psa a taky jí jakoby 

dodává sebedůvěru.“ 

„Tak bych ráda, se svým dalším psem, teda (smích) pokud si ho pořídím, absolvovala 

i nějakej jakoby výcvik.“ 

„Mě to ovlivnilo v tom směru, že jsem viděla ten pokrok u klientky a viděla jsem to, 

jak jsou ty schůzky odlišný, když jakoby mám sebou toho psa.“ 

„Uspokojuje mě tam určitě nějaká pozitivní zpětná vazba od toho klienta a i to, že 

sem viděla, že i ten pes z toho měl radost.“ 

„Já jsem do toho šla s tím, že to prostě zkusím. Uvidím, jakej to bude mít výsledek.“ 

„A odnesla jsem si z toho určitě jako dobrej pocit do budoucnosti a ujištění, že vím, 

že to chci to dělat jako i nadále, protože v tom vidím nějakej smysl.“ 

„Na některých místech mi přišlo, že to bylo jakoby špatně pojatý v tom, že tam bylo 

na toho psa toho prostě moc no.“ 

„Vlastně nevím, jestli je to tak, že, hm, ten certifikát jako dostane každej druhej.“ 

„Přijde mi ta práce trošku jako smysluplnější, když je to i jako individuální. Jako 

jeden na jednoho.“ 

„Já jako vyloženě vím, že jsou prostě jako dvě skupiny lidí. Jedna, která se pohybuje 

v nějaký jako sociální oblasti jako zaměstnanci v sociálních službách, který o tom 

vědí, ale pak právě jak jsem mluvila jako o těch mých kamarádech, který se 

pohybujou jakoby úplně v jiný sféře, tak vím, že už jsem se setkala i s tím, že vůbec 

jako nevěděli, co to slovo znamená.“ 
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„Věřím, že dnes už je to na docela dobrý úrovni.“ 

 

Pes 

„Je potřeba, aby ten pes měl určitě nějakej jako základní výcvik. Aby toho pána 

poslouchal. Samozřejmě, aby nebyl agresivní a podobně. Měl by ten pes mít za sebou 

nějakou prostě základní socializační dovednost, že je zvyklej na různý prostředí.  

Je zvyklej na i třeba stresovější situaci, kterou zažil a zvládnul, ale jinak jsem je 

jakoby ze svého pohledu nepovažovala za úplně nutný.“ 

„Tak si myslím, jakoby, že není důležitý aby nějaký jako zkoušky měl.“ 

„Jak jsem řekla, tak jakože nepovažuju to zas tak (hledá slovo) za důležitý pro toho 

psa. Ví, jak se má chovat a on se chová přirozeně.“ 

„Jo, je to labrador. To je hodně typický.“ 

2. 1. 3 Kategorie z rozhovoru č. 3 

 Stejně jako v předchozích rozhovorech, i v rozhovoru č. 3, opět z kódů 

vyplynuly stejné kategorie: Motivace, Osobnost dobrovolníka, Dobrovolnická 

činnost, Canisterapie a Pes. Stejně jako u předchozích dvou rozhovorů i zde také 

řadím do kategorií důležité úseky rozhovoru s využitím přímých citací. 

 

Motivace 

„Dneska prostě se lidi honěj za dobrou prací, za tím, aby vydělali peníze, a prostě 

nepřemýšlej, co bude potom, že by se mohlo potom někomu něco stát.“ 

„Hledala jsem, co jinýho bysme mohli společně dělat.“ 

„Před půl rokem jsem vlastně dala výpověď v práci a neměla jsem žádnou jinou, 

takže jsem měla spoustu volnýho času, a proto mě napadlo, že bysme mohli zkusit tu 

canisterapii.“ 

„Ten pocit hm, toho že smysl, toho smyslu plnosti, že ten člověk to dělá pro ostatní  

a nezištně a ty druhý za to mají takovou radost, že jsou prostě tak nadšený, že mě to 

utvrdilo v tom, že je to prostě správná cesta jakoby v tom pokračovat.“ 

„Určitě mi to přináší dobrej pocit, tak i unavenýho psa, což je super.“ 

„Canisterapii jsem si představovala jako, hm, když to vezmu ze začátku, než jsme 

začali chodit, jako příjemný trávení volnýho času.“ 
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Osobnost dobrovolníka 

„Studovala jsem veřejnou správu.“ 

„Pracuju v oboru facility.“ 

„Přejdu rovnou k těm zájmům, což je teda můj pes.“ 

„Nebude to nic, co bych já nevím dělala, ještě jakoby víc do toho ještě vkládat tu 

energii, protože co budu povídat, práce, škola a člověk nemá tolik času.“ 

„Momentálně jsem instruktorka, takže si už cvičím psa sama. Cvičím i ostatní pejsky. 

Hm, cvičím je různou základní poslušnost.“ 

„Ty děti si to tolik neberou jako ty dospělí. Takže tohle to mi pomohlo se s tím líp 

vyrovnat. U těch dětí, oni si to tolik nepřipouštěj a je to opravdu o tý zábavě.“ 

Dobrovolnická činnost 

„Co se týká dobrovolnictví, tak bych ho asi úplně nedělala. Tím, že mám toho psa, 

tak vlastně hodně věcí dělá ten pes sám. Takže ta canisterapie je hodně lehká v tom, 

že ty děcka jdou hodně po tom psovi.“ 

„Nebylo tolik volnýho času.“ 

„Pomáhám jakoby organizačně s akcema pro útulky. Ale jsou to většinou 

nepravidelný akce.“ 

„Nějak pět let. Co se týká dobrovolnictví přímo v tý canisterapii, tak tu dělám asi tři 

čtvrtě roku.“ 

„Finanční částky, tak nedostáváme. Třeba jednou za půl roku, hm, nabídne, já 

nevím, nějakou hračku pro psa, nabídnou nám třeba lístky do divadla, nějaký 

odčervovací tablety.“ 

„Většinou jsem se setkala s pozitivníma reakcema.“ 

„Není jakoby to dobrovolnictví pro každýho.“ 

 

Canisterapie 

„Našla jsem si informace na internetu, jak to probíhá a vlastně jsem měla schůzku  

s koordinátorkou pro dobrovolnický centrum v Motole.“ 

„Já jsem původně vlastně nechtěla dělat přímo canisterapii.“ 

„Věděla jsem, že nějaká canisterapie existuje, ale jelikož je to aktivní bordérka, tak 

jsem si říkala, že přímo pro ni to nebude.“ 

„Hodně lidí o tom neví a hlavně jediný, co třeba u tý canisterapie, co mě mrzí, tak že 

člověk musí s tím psem skládat zkoušky. Ty zkoušky stojí docela dost peněz a říká se, 
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že třeba dva z deseti psů projdou a osm z deseti psů ne, což prostě dávat, já nevím, 

dva tisíce korun za zkoušky, který já pak budu dělat vlastně dobrovolně tu 

canisterapii, tak je hodně peněz. Mají to podle mě špatně postavený.“ 

„První půl rok, jsme chodili každý týden na hodinku, hodinku a půl. Ale momentálně 

kvůli práci to děláme jednou za čtrnáct dní. Tak tu hodinku a půl tam jsme u těch 

dětí.“ 

„Rozhodla pro ten Motol, protože vlastně žádný zkoušky nejsou potřeba.  Hlavně 

žádný peníze. Ten Motol toho člověka s tím pejskem nebo prostě i ty lidi celkově si 

zaučí sám a má za ně zodpovědnost.“ 

„Když jsem poprvé byla v tom Motole, tak jsem byla úplně vyřízená. Byl to na mě 

fakt silnej psychickej nátlak, protože my jsme šli poprvé na dospělou LDN.“ 

„Ještě jednu variantu jsme měli, že zkusíme děti. Jo, že ty děti nám sedly líp, jak mě, 

tak mýmu psovi.“ 

„Musela bejt na vodítku, musela bejt v klidu a prostě oni jí dávali jen piškoty, 

ukazovali jsme různý cviky.“ 

„Ty děti si to tolik neberou jako ty dospělí.“ 

„U těch dětí to je vždycky skupinová canisterapie. Na tý LDN, spíš jakoby 

individuálně.“ 

„Kdyby mi to umožnili bez těch zkoušek, tak bych neměla třeba problém dojíždět i  

do jiný nemocnice, protože já jsem úplně z druhýho konce Prahy a jezdím sem jenom, 

protože tady pracuju kousek od nemocnice.“ 

„Nevyhovuje mi to dojíždění, jak jsem řekla, protože firma se teďkon bude stěhovat 

na Prahu 9.“ 

„Když počítám hlazení, mazlení, různý triky, co vlastně Baya umí, předvádím nějaký 

třeba výskoky na záda, což třeba u těch dětí není možný, aby je třeba neporazila, 

nebo jim třeba něco neudělala, povídáme si, no a to je asi tak všechno no.“ 

„Motoriku bych řekla, že rozvíjíme taky, když si zkoušíme různý ty psí triky. Jo, že i  

u toho si fyzicky jako, mají nějakej pohyb. Pak možná i právě tu paměť, co si o tom 

psovi pamatujou, co řeknou svým ostatním kamarádům. Vlastně i tu, to chování  

k tomu psovi samotnýmu, co se smí, co se nesmí.“ 

„Co se týká tý canisterapie, tak mám v plánu si pořídit druhýho psa. Pokud i on na to 

bude a budu sem dojíždět s tím jedním, tak nemám problém sem vzít dva, takže není 

problém v tomhle tom.“ 

„Zase ale, není to úplně směr, kterým se chci vydat anebo ve kterým chci dosáhnout 
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něčeho jako vyššího nebo v rámci nějakejch zkoušek, tak nebudu do toho dávat úplně 

jakoby nejvíc tý energie.“ 

 

Pes 

„Největší pomůcka je pro mě ten pes.“ 

„Mám sedmiletou border collie/ kolie, se kterou se věnuju různým psím sportům a  

i canisterapii.“ 

„Pořizovala jsem si borderiérku na sport.“ 

„Ze začátku jsme chodili na cvičák.“ 

„V jejích šesti letech jí našli artritidu. To znamenalo jakoby ukončit aktivní kariéru  

v tomhle tom smyslu.“ 

„Bylo to fakt jako pro mě strašně psychicky náročný. Na psovi to bylo taky znát.“ 

„Hrozně ji to baví. Těší jí to, že má vlastně, že je o ní takovej zájem.“ 

„Co se týká tý canisterapie, tak mám v plánu si pořídit druhýho psa. Já si toho psa 

pořizuju zase kvůli sportu. A tu canisterapii bude mít jenom jako doplňkově.“ 
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3 Diskuze 

 Tato kapitola nejprve rozebírá závěry vyplývající z jednotlivých rozhovorů, 

které porovnává mezi sebou a také s výsledky dalších výzkumů uskutečněných 

v minulosti.  

 Z prvního rozhovoru vyplývá, že Terezu pro dobrovolnickou činnost 

v canisterapii motivovala žádost o pomoc, která vzešla od její kamarádky. Dále pak 

měla na její samostatnou činnost v canisterapii vliv předchozí zkušenost 

s canisterapií, opora v tom, co zná a zázemí v koordinátorech. Za její neméně 

důležité motivy lze pokládat získávání nových zkušeností, poznávání lidí a vytváření 

si svých hranic. Dobrovolnická činnost je pro Terezu výzva a baví ji to, což může být 

dalším motivačním faktorem. Zároveň je pro ni dobrovolnická činnost formou 

trávení volného času, kde má již spoustu kamarádů. V neposlední řadě je důležité 

zmínit další možní motivy a to, že ji dobrovolnická činnost posouvá v tom, že dokáže 

lépe jednat s lidmi a lépe organizovat. Jako dobrovolník se může chovat přirozeně, 

nemusí si na nic hrát, což je pro ni důležité.  

 Z druhého rozhovoru vyplývá, že Jitku pro dobrovolnickou činnost  

v canisterapii nejprve motivovala žádost klientky, i přesto, že již měla s canisterapií 

teoretickou zkušenost z dřívějška. Dále pak měla na její dobrovolnickou činnost  

v této oblasti vliv její pozitivní zkušenost, což ji ovlivnilo, aby dělala canisterapii dál, 

dále také pochvaly od vedení a podpora ze strany rodiny. Za motiv by se dalo 

pokládat i to, že si chce se svým budoucím psem udělat canisterapeutické zkoušky, 

aby mohla pracovat s širší klientelou. S canisterapií tedy do budoucna počítá. 

Důležité je pro ni vedení od organizace, proškolení, příprava a supervizi. Pokud je 

toto realizováno, předpokládám, že ji to může v dobrovolnické činnosti podporovat. 

Jitku také motivuje pozitivní zpětná vazba od klientů, fakt, že je spokojený i pes a to, 

že dobrovolnictví v této oblasti chápe jako příjemné trávení volného času. Jelikož si 

myslí, že má dobrovolnická činnost v canisterapii smysl, lze předpokládat, že se jí 

bude věnovat i nadále.  

 Z třetího rozhovoru vyplývá, že Veroniku k výkonu dobrovolnictví v oblasti 

canisterapie motivoval zdravotní stav jejího psa a to, že chtěla, aby dělali něco 

společně. Říká, že kdyby neměla psa, tak canisterapii nedělá, takže za to, že máme 

víc dobrovolníků, vděčíme také psím společníkům. Veroniku dále motivovala 

představa příjemného trávení volného času. Začala s ní, když před půl rokem dala 

výpověď v práci a snažila se nějak vyplnit svůj volný čas. Dobrovolnictví jí přináší 
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dobrý pocit a unaveného psa, bere to tedy jako dvojitou výhodu. Veronika říká, že se 

lidi honí za dobrou prací, za tím, aby vydělali peníze, a nepřemýšlejí nad tím, že by 

se někomu mohlo něco stát. Apeluje tedy na to, aby se lidi nestarali jen o sebe  

a dělali i něco pro druhé, v tom se snaží jít příkladem. V canisterapii plánuje 

pokračovat i z toho důvodu, že má pro ni smysl. 

 Nyní, když jsem výše uvedla jednotlivé motivy dobrovolníků, které 

z rozhovorů vyplynuly, pokusím se je porovnat. Společné motivy všech tří rozhovorů 

lze nalézt v tom, že všechny tři respondentky chápou dobrovolnickou činnost 

v canisterapii jako příjemnou formu trávení volného času. Motivem je pro ně také 

fakt, že je jejich pes spokojený.  

 Dvě z respondentek se shodly na tom, že je k dobrovolnictví motivovala 

žádost. Jednu z nich žádost o pomoc od kamarádky a druhou žádost od klientky.  

Za společný motiv alespoň dvou lze také považovat dřívější pozitivní získané 

informace či zkušenosti z canisterapie a získání nových zkušeností. Za důležité také 

považují oporu ve svém okolí, například v rodině, koordinátorech a ve vedení od 

organizace, kde zmiňují především proškolení, přípravu a supervizi. Dvě 

z respondentek zmiňují, že je pro ně důležité, že v dobrovolnické činnosti 

v canisterapii spatřují smysl a fakt, že dělají něco pro druhé, co je oceněno.  

 Ostatní motivy jsou již pouze motivy vycházející z jednotlivých rozhovorů. 

Zde lze zmínit motivaci z důvodu společné činnosti se psem a vybití energie psa, 

vytváření si profesních hranic, co jsem ochoten udělat pro druhé, lepší komunikaci  

a organizace, možnost chovat se přirozeně, na nic si nehrát, výzvu, zábavu a možnost 

budoucí profesionálnější práce s širší klientelou, kterou může umožnit složení 

canisterapeutických zkoušek.  

 

Aby byla získaná data přehlednější, prezentuji je zde i formou tabulky: 

Motivy respondentů pro dobrovolnickou činnost v 

canisterapii 

Počet respondentů 

Příjemné trávení volného času 3 

Canisterapie na požádání 2 

Je spokojený také pes 3 

Získání nových zkušeností 2 
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Podpora okolí 2 

Smysluplnost činnosti 2 

Společná činnost se psem 1 

Vytváření si profesních hranic: „Co jsem ochoten udělat pro 

druhé?“ 

1 

Dělají něco pro druhé 2 

Vybití energie psa 1 

Schopnost lepší komunikace a organizace 1 

Možnost chovat se přirozeně, na nic si nehrát 1 

Výzva 1 

Zábava 1 

Možnost profesionálnější práce s širší klientelou do 

budoucnosti 

1 

 

 Nyní se zaměřím na porovnání motivů dobrovolníků získaných z rozhovorů  

s typologií motivací k dobrovolnictví, vyplývající z výzkumu o dárcovství  

a dobrovolnictví, kterou jsem uváděla v rámci podkapitoly: Motivy dobrovolníků. 

Nejčastěji získané motivy z rozhovorů dle typologie lze zařadit do motivace 

reciproční a nerozvinuté.  

 Dobrovolníci dle reciproční motivace chápou dobrovolnictví jako propojení 

svého dobra a dobra ostatních. S tímto druhem motivace tedy souvisí tyto získané 

motivy: příjemné trávení volného času, canisterapie na požádání, je spokojený také 

pes, získání nových zkušeností, společná činnost se psem, dělají něco pro druhé, 

vybití energie psa, schopnost lepší komunikace a organizace, možnost chovat se 

přirozeně, na nic si nehrát, výzva, zábava a možnost profesionálnější práce s širší 

klientelou do budoucnosti. 

 Do nerozvinuté motivace, která se omezuje na základní prvky vytvářející 

základní prostor pro rozhodování dobrovolníků, která je v souvislosti se získanými 

motivy druhou nejčastější, lze zařadit tyto motivy: smysluplnost činnosti, vytváření 

si profesních hranic: „Co jsem ochoten udělat pro druhé?“ a podpora okolí. 

 V souvislosti s dalším výzkumem Kateřiny Životské, který byl též uveden 

v podkapitole: Motivy dobrovolníků, a který nese název: Dobrovolnictví jako 
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motivace k celoživotnímu učení, lze za shodné motivy dobrovolníků považovat: 

chtění pomáhat, tedy dělat něco pro druhé a využití volného času. 

 Pokud výsledné motivy porovnáme s nebezpečnými motivy dobrovolníků, 

které byly též zmíněné v podkapitole: Motivy dobrovolníků, nenajdeme zde shodu. 

Lze tedy předpokládat, že motivy účastníků, se kterými byly vedeny rozhovory, 

nebezpečné nejsou.  

 Celkově byly v rámci praktické části za pomoci kvalitativní analýzy dat 

uskutečněny tři rozhovory. V rámci společných motivů se největší shoda objevovala 

u dvou respondentů. Zde se společných motivů našlo hned několik, jak lze vidět 

v tabulce výše. Výsledky byly porovnány se dvěma výzkumy, a to s výzkumem  

o dárcovství a dobrovolnictví a Dobrovolnictví jako motivace k celoživotnímu učení, 

a s nebezpečnými motivy, které byly zmíněny v teoretické části. 
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Závěr 

 Na závěr bych ráda zopakovala, čeho se práce týkala, z jakých kapitol se 

skládala, jaký byl její cíl a zda byl naplněn. Bakalářská práce rozpracovala téma: 

„Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii.“ Cílem práce bylo zjistit, jaké 

motivy vedou dobrovolníky k dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. 

Důležitou otázkou tedy bylo: „Co dobrovolníky motivuje pro dobrovolnickou činnost 

v canisterapii?, nebo také: Jaké motivy je k tomu vedou? Dobrovolníci jsou lidé, se 

kterými se můžeme setkat v různých oblastech lidského života. Jelikož jsem se na 

praxi setkala s canisterapií, se kterou jsem dřív neměla žádnou zkušenost, rozhodla 

jsem zaměřit na tuto oblast, se kterou se lze v praxi sociální práce setkat. Práce byla 

zaměřena, jak jsem již zmínila, také na motivaci dobrovolníků, kteří v rámci 

canisterapeutického týmu spolupracují se psy, jako se svými partnery. 

 Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části byly zmíněny tři hlavní kapitoly, a to kapitola o motivaci, 

dobrovolnické činnosti a canisterapii. Každému tématu byla věnována samostatná 

kapitola.  

 První kapitola definovala pojem motivace, její základní vzorec, motiv, 

motivaci ve vztahu k osobnosti a z toho vycházející motivy dobrovolnictví. Skrze 

tyto motivy navázala práce na pojem dobrovolnictví, které bylo popsáno v kapitole 

druhé.  

 Jelikož jsou dobrovolníci pro práci stěžejní, byl zde definován také pojem 

dobrovolník, jeho výběr a výcvik a aspekty, které ho v dobrovolnické činnosti 

mohou podporovat nebo naopak brzdit.  

 V neposlední řadě byly zmíněny oblasti dobrovolnictví, kam spadá  

i canisterapie, o které se v práci pojednávalo v kapitole třetí, která byla zároveň 

nejobsáhlejší, tedy nejvíc vyčerpávající na obsah, aby nám umožnila  

do problematiky proniknout. Nejprve jsem se v této kapitole věnovala pojmu 

canisterapeutický pes. Dále jsem se zabývala definicí canisterapie a jejím vývojem  

v České republice, účastníky procesu a výcvikem canisterapeutického týmu.  

V kapitole byly také popsány metody a formy, organizace celého procesu a cíle 

canisterapie. 
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 Praktická část obsahovala informace o kvalitativní analýze dat, za pomocí 

které byly dále rozebírány tři rozhovory s dobrovolníky, kteří mají zkušenost 

s dobrovolnickou činností v canisterapii. Poté zde byl objasněn výběr účastníků  

a popsány kategorie, které z rozhovorů vycházely a byly pro práci stěžejní, jelikož 

z nich byly posléze získány motivy dobrovolníků pro dobrovolnickou činnost  

v canisterapii. Výsledky vycházející z teoretické a praktické části byly shrnuty 

v kapitole pojmenované: Diskuze. Zde byly nejprve rozebrány motivy dobrovolníků, 

vycházející z jednotlivých rozhovorů, které byly posléze porovnány navzájem, poté 

s dříve uskutečněnými dvěma výzkumy a nebezpečnými motivy, které byly popsané 

v teoretické části. Nakonec byly získané informace vyhodnoceny. 

 I přesto, že byly uskutečněny rozhovory pouze se třemi respondenty, bylo 

možné určit některé jejich společné motivy pro výkon dobrovolnické činnosti 

v canisterapii, motivy obsažené alespoň ve dvou rozhovorech a nakonec motivy 

zbývající, které se neshodovaly. V rámci porovnání s dříve uskutečněnými dvěma 

výzkumy byla nalezena shoda několika motivů. S  nebezpečnými motivy se získané 

motivy dobrovolníků neshodovaly. V souvislosti s cílem práce je tedy možné říci, že 

byly získány motivy dobrovolníků pro dobrovolnickou činnost v canisterapii, a tak 

byl naplněn cíl práce.  

 Výsledky ukázaly, že hlavní motivací dobrovolníků, kteří se účastnili 

rozhovorů, je příjemné trávení volného času a také fakt, že je spokojený i jejich pes. 

Další motivy pak byly: žádost, dřívější pozitivní získané informace či zkušenosti  

z canisterapie a získání nových zkušeností, opora z okolí, například v rodině, 

koordinátorech a ve vedení od organizace, proškolení, příprava a supervize, smysl  

a fakt, že dělají něco pro druhé, co je oceněno. 

 Práce by mohla být užitečná pro koordinátory dobrovolníků v rámci toho, jak 

lze s motivací pracovat a jak ji upevňovat. Také by mohla být užitečná 

dobrovolníkům, kteří chtějí v canisterapii dobrovolnickou činnost vykonávat a široké 

veřejnosti, aby se o této činnosti dozvěděla více informací. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

 

Rozhovor 

A) Informace o respondentovi: 

1) Mohla by si mi říct něco o sobě? Představit se. 

2) Co v současné době děláš? Studium či práce, v jaké oblasti?  

3) Co nejraději děláš ve svém volném čase?  

 

B) Dobrovolnická činnost:  

1) Máš nějakou zkušenost s dobrovolnictvím?  

2) Jak dlouho už dobrovolníka děláš? 

3) Kolik času tím trávíš?  

4) Co je podle tebe při výkonu dobrovolnictví důležité? 

  

C) Canisterapie: 

1) Proč sis pro dobrovolnictví vybrala právě canisterapii? Co tě k tomu motivovalo? 

2) Kde ses o canisterapii dozvěděla? Řekla by si, že je veřejnost o canisterapii 

dostatečně informována? Podle čeho tak soudíš? 

3) Máš pro realizaci vlastního psa? (V rámci spolupráce týmu.) ANO: Cvičila jsi ho 

sama? Jak to bylo náročné? NE: Odkud jsi ho měla? Jsou odtamtud psi dobře 

vycvičení? Plánuješ do budoucna vlastního? 

4) Ovlivnilo nějak dobrovolnictví tvůj život? V čem a jak? Pozitivně či negativně? 

Co ti to přineslo? 
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5) Co si myslíš, že je ti největší odměnou za tuto činnost? Jsou za to nějaké 

specifické odměny? 

6) Jak tě v dobrovolnictví podporují tvoji blízcí?   

7) Splnilo dobrovolnictví v canisterapii tvá očekávání?  

8) Je něco, co ti při této činnosti nevyhovuje?  

9) Jak by se to podle tebe dalo vylepšit? 

10) Chceš se i v budoucnu nadále věnovat dobrovolnictví? V canisterapii či v jiné 

oblasti? Proč jiná oblast?  


