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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, motiv a konkrétní 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, aby nám 

umožnila do problematiky proniknout. V praktické části byla využita kvalitativní 

analýza dat rozhovorů. 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 přínosná pro potencionální zájemce  

o dobrovolnictví v canisterapii, kteří by na jejím základě mohli buď získat potřebné 

informace, nebo oslovit aktuální dobrovolníky, kteří se canisterapii věnují. 

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, motiv and concrete motives of 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 to enable us to penetrate  

into the issue. In the practical part, I used qualitative data analysis from interviews. 

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 potentially interested in volunteering in canistherapy, 

who would on that basis could either obtain the necessary information to address current  

or volunteers who devote canistherapy. 

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

 Motivace dobrovolníků je významným a často diskutovaným jevem 

v dobrovolnické činnosti. Co se týče dobrovolnictví, je známo, že ne všichni lidé  

mu přikládají velký význam, ale existují tací, kteří dobrovolnictví podporují a věnují 

ostatním svůj volný čas. Pomoc druhým dnes tedy není něčím neobvyklým,  

což ale nemění nic na tom, jak je potřebná.  

Hlavním důvodem proč jsem se rozhodla psát bakalářskou práci na téma: 

„Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii“ je, že jsem se s canisterapií setkala 

 na jedné z absolvovaných praxí, kde mě zaujala. Protože si myslím, že je v dnešní době 

dobrovolnictví velmi aktuálním tématem, mimo jiné praktikovaným také v oblasti 

canisterapie a často spojovaným s problematikou motivace, rozhodla jsem se zaměřit 

právě na toto téma. 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. Canisterapie přitahuje pozornost nejen odborníků, ale také veřejnosti v rámci 

dobrovolnické činnosti, proto je cílem práce zjistit, jaké motivy vedou dobrovolníky  

k tomu, aby se věnovali dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. 

V rámci zkoumání dobrovolnické motivace nejsem zdaleka prvním 

výzkumníkem, který se touto problematikou zabývá. Dobrovolnická motivace je 

významným jevem v minulosti již mnohokrát diskutovaným v různých výzkumech  

a závěrečných pracích. Dobrovolnictví jako takové je znakem vyspělosti jedince,  

a tím i celé společnosti. Dobrovolníkem může být každý, často se jím ale stávají lidé, 

kteří mají určitou potřebu pomáhat druhým. V rámci canisterapie se dobrovolník  

se psem mohou stávat určitým prostředníkem mezi poskytovatelem a uživatelem služby. 

Zkoumání motivace dobrovolníků může mít proto vliv na zkvalitnění dobrovolnické 

činnosti a vhodnější výběr dobrovolníků.  

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

lze nalézt kapitoly o motivaci, dobrovolnictví a canisterapii, které s cílem práce souvisí. 

Každému tématu věnuji samostatnou kapitolu.  

 Nejprve v práci definuji motivaci, která označuje proces, který nás vede 

k určitému chování, dále pak její základní vzorec, motiv jako její spouštěč  
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a konkrétní motivy dobrovolnictví. Skrze tyto motivy se dostávám k pojmu 

dobrovolnictví, které je popsáno v kapitole druhé. Jelikož jsou dobrovolníci pro mou 

práci stěžejní, uvádím zde také pojem dobrovolník, výběr a výcvik dobrovolníků, díky 

kterým se lze v budoucnosti vyvarovat různým nedorozuměním týkajících se 

dobrovolnické činnosti, dále pak práva a povinnosti dobrovolníků a aspekty, které je  

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. Nejprve v této kapitole uvádím definici canisterapie a její stručný vývoj 

v České republice. Dále se zabývám účastníky procesu, z nichž nejdůležitější je právě 

dobrovolník, a výcvikem canisterapeutického týmu, který by měl dobrovolnickou 

činnost podporovat. V kapitole jsou také popsány metody a formy canisterapie  

a nakonec organizace celého procesu. 

 V praktické části pro vlastní výzkum používám kvalitativní metodu analýzy dat 

z hloubkových rozhovorů, která umožňuje hlubší analýzu zkoumaného problému.  

Jde o výzkum prováděný na malé skupině respondentů s cílem zjistit, nejen jak  

se chovají, ale především proč se tak chovají, jaké důvody stojí za jejich chováním. 

Nejprve tedy v praktické části uvádím informace o kvalitativní analýze dat, za pomocí 

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

výběr účastníků, metodika výzkumu, kategorie, z nich vycházející závěry z rozhovorů  

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

Jak jsem již zmínila v úvodu práce, mým cílem je zjistit jaké motivy vedou 

dobrovolníky k tomu, aby dělali dobrovolnickou činnost právě v oblasti canisterapie. 

Mou snahou je najít odpověď na tuto otázku, k čemuž pokládám za nutné zabývat  

se motivací, dobrovolnickou činností a canisterapií, což jsou dle mého názoru 

s ohledem na cíl práce stěžejní oblasti.   

Nejprve se v práci zabývám motivací, která je začátkem procesu pomoci 

druhým, jelikož nejsme všichni stejní a tudíž nelze předpokládat, že naše důvody 

vedoucí k určitému chování budou totožné. Bez motivace by pravděpodobně lidé 

dobrovolnictví nedělali, a proč by také měli, pokud by k pomoci druhému neměli žádný 

důvod. Je tedy zřejmé, že je pro nás lidi důležité nějaký důvod mít, ať už se jedná  

o jakoukoliv činnost. Druhá kapitola je posléze věnována dobrovolnictví, ke kterému 

motivace v tomto případě směřuje. Ve středu zájmu jsou zde právě dobrovolníci, kteří 

se při pomoci potřebným angažují v jejich prospěch bez očekávání nějaké materiální  

či finanční odměny. Právě zde se dostáváme ke zkoumání toho, co je tedy důvodem 

pomoci potřebným. Třetí kapitola se zabývá canisterapií, která umožní vhled  

do problematiky této oblasti, v rámci které motivaci dobrovolníků zkoumám. 

1 Motivace 

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

důvod. Právě tyto podněty nám mohou ukázat, co nás motivuje k určitému jednání, 

nejprve je však třeba tytu důvody najít. K dosažení cíle nám může pomoci psychologie, 

která se motivy lidského jednání zabývá. Jak jsem již uvedla, ne všichni musí mít stejné 

důvody, protože nejsme všichni stejní, nemyslíme stejně, tudíž ne všichni máme stejnou 

motivaci pro určitou činnost. Možnosti, jak lze definovat motivaci jsou různé,  

co ale mají společné, je stejný základ. Ten nám může pomoci pochopit, co vlastně 

motivace znamená, nebo také čím je specifická. 

Motivace má vysvětlit motivaci cílů či důvodů lidského jednání, což je právě to, 

co nás zde bude zajímat především.
1
 Pokud se snažíme analyzovat jakoukoli lidskou 

činnost, nutně se dostáváme i k momentům, které se týkají právě motivace. Motivace je 

                                                             
1 NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1998, 232 s. ISBN 80-200-0689-3. 
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odvozena od latinského slovesa „movere“, což znamená hýbati, pohybovati se.
2
 Je tedy 

označením pro všechny podněty či pohnutky vedoucí k chování. Reaguje na otázky,  

čím bylo chování jedince vyvoláno, nebo proč bylo změněno či zaměřeno právě 

k dosažení určitého cíle.
3
 Je to tedy proces, který koriguje zahájení, usměrňování, 

udržování a energetizaci určitého chování.
4
 Souvisí s vnitřní pohnutkou, která ale může 

být vyvolaná vnějšími podněty. 
5
  

 Motivace slouží k 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 udržování fyzického a psychického zdraví 

jednotlivce. Uplatňuje se také v organizování chování, které se stává účelným.  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.
6
 Motivy jsou pak faktory, které aktivizují 

chování člověka, které se zaměřuje na určitý cíl, ke kterému je jedinec zaměřen,  

což směřuje k uspokojení potřeby.
7
 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.
8
 

 Záleží tedy na tom, co nám určité chování přinese. Zda bude naše zkušenost 

pozitivní či negativní, může ovlivnit naše budoucí chování. Ovlivňují nás také naše 

potřeby a přání, které podporují určité jednání. Chování se tedy organizuje kolem 

motivů, které mu dávají smysl. Abychom mohli porozumět chování druhého člověka, 

musíme nejprve zjistit motivy jeho chování. V rámci vytyčeného cíle je tedy důležité 

zabývat se zrodem motivace k dobrovolnické činnosti a okolnostmi, které přispívají  

k této motivaci. 

                                                             
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 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan Slaměník. Praha: Grada, 2008, 
404 s. ISBN 978-802-4714-288. 
6 NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha, 1997, 270 s. ISBN 80-200-0592-7. 
7 VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 8024608413. 
8 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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 K dobrovolnické motivaci, obecně k pracovní motivaci, lze dospět dvěma 

možnými cestami. V prvním případě se jedná o to, že jedinec motivuje sám sebe 

pomocí toho, že vyhledává, nalézá a dělá činnost, která naplňuje jeho potřeby, nebo  

od ní očekává, že s její pomocí cíle dosáhne. V případě druhém se jedná o to, že jedinec 

může být motivován metodami, jako jsou například odměny, pochvaly atd. Tyto dva 

typy lze pojmenovat jako vnitřní a vnější motivaci. Vnitřní motivace vychází z jedince, 

z organismu. Jedná se například o hlad, žízeň, touhu, plán, cíl či představu. Takto 

motivovaní jedinci sledují svůj cíl vytrvaleji a často ho spíše dokončí. Motivace vnější 

je naopak vyvolána podněty z vnější. Je ovlivněna ročním obdobím, denní dobou, 

přítomností či nepřítomností různých lidí a podnětů okolí. Má-li vnější odměna 

významnější místo v životě člověka než vnitřní, zeslabuje se pocit rozhodování o sobě 

sama a člověk spíše upustí od dokončení cíle, který si stanovil.
9
  

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 

pomoci cíle lépe dosáhnout.  

Je nutné uvědomit si, že smysluplnost motivace spočívá v dosažení nějakého 

cíle, který vyjadřuje vnitřní potřebu člověka. Cílem motivace je uspokojení této potřeby, 

která je určitým nedostatkem v životě člověka. Uspokojení je pak její dovršující reakcí. 

Motivace tedy vyúsťuje jako potřeba, stav, který se vyznačuje napětím a pohnutkou tuto 

potřebu uspokojit.
10

  

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

motivují, ať už je tato motivace vnitřní či vnější. Pro úspěšnou dobrovolnickou činnost  

a vytrvání dobrovolníků v pomoci druhým je důležité naplňování jejich potřeb, zjištění 

a udržování jejich motivace. Zde docházíme k pojmu motiv, který se k motivaci 

vztahuje. 

Motivace je proces, který je ovlivněn nějakou příčinou, motivem, který ukazuje, 

kam motivace směřuje. Realizuje se tedy v jednání směřujícím k uspokojení a je také 

                                                             
9 VRÁBLÍKOVÁ, Alena. Motivace dobrovolníků k dobrovolnické činnosti v hospici [online]. 2014 [cit. 
2014-11-09]. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí 
práce Radana Kroutilová Nováková. Dostupné z: <http://theses.cz/id/uz9hjq/>. 
10 HOMOLA, Miloslav, ref. 3, s. 12 
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ovlivněna zážitkem úspěchu a neúspěchu.
11

 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.
12

 

1.2 Motiv 

 Jak jsem již naznačila, základním prvkem motivace je motiv, který vyjadřuje 

smysl chování, „proč“. Motivy nám mohou pomoci identifikovat motivaci dobrovolníků 

k dobrovolnické činnosti.  

Někteří psychologové tvrdí, že motivy vyjadřují druhy a formy motivace, 

potřeby a zájmy, které slouží pro vysvětlení cílů lidského chování.
13

 Motiv je  

dle psychologického slovníku definován jako vědomá či nevědomá pohnutka nebo 

příčina činnosti zaměřené na určitý cíl.
14

 Vyjadřuje příčiny a důvody lidského chování, 

které mu dávají smysl.
15

   

1.3 Motivy dobrovolnictví 

 Jelikož je základním problémem dobrovolnické činnosti právě pochopení 

motivace dobrovolníků, je třeba důkladnější zkoumání této problematiky, které může 

napomoci k udržení stávajících dobrovolníků a dobrovolníků budoucích. Vše,  

co v životě děláme je založeno na různých motivech. Každý dobrovolník, může mít  

k výkonu dobrovolnické činnosti různé motivy. Je třeba také odlišovat, zda se jedná  

o motivy pro dobrovolnickou činnost vhodné či naopak. 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 

dobrovolnická činnost zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením vztahů  

pro celý život. 

Jelikož motivů pro dobrovolnickou činnost může být mnoho, budu se 

v následujících odstavcích věnovat typologii motivů, která vznikla v rámci Výzkumu 

dárcovství a dobrovolnictví. 

                                                             
11 NAKONEČNÝ, Milan, ref. 1, s. 455 
12 HOMOLA, Miloslav, ref. 3, s. 12 
13 NAKONEČNÝ, Milan. ref. 1, s. 457 
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. 
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Výzkum dárcovství a dobrovolnictví proběhl v České republice v letech 1999-2000. 

Tento výzkum je z mého pohledu pro práci významný z toho důvodu, že doposud  

v České republice neproběhlo tak významné a rozsáhlé šetření o motivaci lidí stát  

se dobrovolníkem. Z výzkumu dárcovství a dobrovolnictví v ČR z let 1999-2000 

vyplývá, že se dobrovolníci na podpoře neziskových organizací podílejí nejen svou 

dobrovolnickou činností, ale také materiální pomocí. Důvody individuální motivace 

jsou však dle výsledků výzkumu různorodé. Z výzkumu vzešly tři základní motivace  

k dobrovolnictví, a to konvenční, reciproční a nerozvinutá.
16

   

 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 nejčastější. Je ovlivněna očekáváním a vzorci chování v kruhu 

rodiny a známých. Opírá se o křesťanskou morálku a správný způsob života lidí. 

Jedinci takto motivovaní se stávají dobrovolníky proto, že se to sluší a patří. 

Často jsou to věřící a starší lidé nad 60 let.
17

 Konvenční motivaci lze připodobnit 

k občanské výpomoci v rodině, o které se zmiňuji na začátku kapitoly  

o dobrovolnictví. 

 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.
18

 

Reciproční motivaci lze přiřadit k dobrovolnictví vzájemně prospěšnému,  

též zmíněnému v kapitole o dobrovolnictví. 

 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 

myšlenky. Tyto tři zmíněné prvky mají pro dobrovolníkovu motivaci postačující 

vliv. Nejčastěji se objevuje u vysokoškoláků a osob ze starší či střední 

                                                             
16 TOŠNER, Jiří. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-
717-8514-8. 
17 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 47 
18 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 47 
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generace.
19

 Nerozvinutá motivace má nejblíže k dobrovolnictví veřejně 

prospěšnému. 

 Z výzkumu vyplynulo, že mezi hlavní důvody dobrovolníků k dobrovolnické 

činnosti lze počítat například rozšíření a prohloubení kvalifikačních předpokladů, 

smysluplnost práce, vhodné vyplnění volného času, udržení se v kondici, posílení 

sebevědomí a zabránění ztráty pracovních návyků. Dobrovolníci se shodli také na tom, 

že jim dobrovolnictví přináší nové zkušenosti, zážitky, přátele, možnost seberealizace  

a možnost být užitečný.
20

 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.
21

 

 Dalším výzkumem, který bych ráda uvedla je výzkum Dobrovolnictví jako 

motivace k celoživotnímu učení, který uskutečnila Kateřina Životská, v roce 2008. 

Z výzkumu byly získány tyto motivy dobrovolníků k dobrovolnické činnosti: 

 chtění pomáhat nemocným a trpícím, 

 chtění pracovat s lidmi, 

 náboženské důvody, 

 vrácení, oplacení dříve poskytnuté pomoci, 

 využití volného času, 

 školní praxe.
22

 

 Jelikož je stejně jako v pomáhajících profesích i v dobrovolnictví klíčovou 

činností pomoc potřebným, považuji za vhodné zmínit termín prosociální chování, které 

je často označováno též termínem altruismus. Lze předpokládat, že právě dobrovolníci 

by měli být lidé, u kterých se prosociální chování předpokládá. 

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

shrnutí. Prosociální chování je chování poskytující pomoc.
23

 Je to chování, které svými 

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

                                                             
19 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 47 
20 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 51 
21 HESTIA. Dobrovolníci: obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Praha: Hestia, 2001. ISBN brož. 
22 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/>.  
23 ŠTORKOVÁ, Andrea, ref. 22, s. 32 
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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.
24

 

 Motivy lidského chování utváří celé lidské dějiny. Jelikož motivy lidského 

jednání, nemusí být pro společnost vždy pouze prospěšné, ale také nebezpečné,  

je pro práci s dobrovolníky vhodné včas rozpoznat, jaké jsou jejich motivy  

pro dobrovolnickou činnost. Mezi nebezpečné motivy dle autorky Vitoušové mohou 

patřit například: 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.
25

  

                                                             
24 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/>. 
25 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 47 
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2 Dobrovolnictví 

 Základem pro dobrovolnickou činnost jsou dobrovolníci, kteří mají pro její 

výkon dozajista své důvody. Pro motivaci dobrovolníků je důležité nejen to, čím jsou 

motivováni, ale také to, co jim dobrovolnictví přináší, zda jsou za svou pomoc nějak 

odměněni či naopak. Abychom mohli mluvit o motivaci dobrovolníků, nutně musíme 

znát alespoň základní pojmy z problematiky dobrovolnictví.  

 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.
26

  

 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.
27

  

Jestliže se tedy zabýváme motivací dobrovolníků, jež dobrovolníky vede 

k dobrovolnické činnosti, je třeba dbát také na správně vedení dobrovolníků v rámci 

organizace, pod kterou dobrovolnictví vykonávají. K tomu slouží právě již zmíněný 

koordinátor dobrovolníků, na kterého se dobrovolníci v případě jejich potřeby mohou 

obracet. Koordinátor může být dobrovolníkům užitečný, co se týče problémů,  

se kterými si sami nevědí rady apod.  

 Jak jsem již poznamenala, dobrovolníci jsou základním předpokladem  

pro dobrovolnickou činnost. Bez dobrovolníků by dobrovolnická činnost nebyla možná, 

protože by ji neměl kdo vykonávat. Lze říci, že každý si pod pojmy dobrovolník  

či dobrovolnictví představí něco jiného. Můžeme se ale shodnout na tom,  

že dobrovolnictví není v lidské společnosti novým fenomén, protože tu vždy byli ti,  

                                                             
26 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 23 
27 HESTIA, Management dobrovolnictví. Dobrovolník.cz [online]. 2001 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.dobrovolnik.cz/management-dobrovolnictvi/  
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co na tom byli lépe a pomáhali těm méně šťastným, co pomoc potřebovali. Právě 

vzájemná pomoc je to, co tvoří společnost lidí. I když si to neuvědomujeme, každý 

z nás je někdy v životě „dobrovolníkem“. Každý z nás už jistě někomu pomohl, pokud 

to bylo v jeho silách.  

Motivací k dobrovolné pomoci je dle J. Tošnera předpoklad: Dnes já tobě a zítra 

ty mě. Tedy, že pomoc má být oboustranná.
28

 Což tedy znamená, že dobrovolnictví  

má být přínosné jak pro toho, komu je pomáháno, tak pro dobrovolníka, který pomoc 

poskytuje. 

 Dobrovolníci svou existencí narušují představu, že žijeme ve společnosti peněz. 

Konfucius říká: „I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.“
29

 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. Dobrovolníkem může být každý, 

jehož motivy nejsou nějak ohrožující. Uplatní se zde lidé různých profesí, protože práce 

dobrovolníka je rozmanitá, a proto může zaujmout kohokoli. 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.
30

 

Dobrovolníkem se tedy může stát kdokoli a vést ho k tomu mohou různé důvody. 

 Definovat pojem dobrovolnictví, není zrovna jednoduché. Dobrovolnictví  

je nesourodým fenoménem, který zahrnuje široké spektrum různých aktivit.
31

 

Dobrovolnictví může být pro dobrovolníky zajímavé i z hlediska rozmanitosti aktivit  

a činností. I když je mnoho možností, jak pojem dobrovolnická činnost definovat, mají 

podobný základ, proto zde uvedu to, co je pro dobrovolnickou činnost nejpodstatnější. 

 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 

                                                             
28 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 23 
29 HESTIA, ref. 21, s. 3 
30 HESTIA, ref. 21, s. 3 
31 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. 
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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.
32

 

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

zákonů je dobrovolnictví nahrazováno pojmem dobrovolnická služba, a ta je 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.
33

  

 Dobrovolnictví lze chápat jako přirozený projev občanské zralosti. 

Dobrovolnická služba přináší konkrétní pomoc člověku, který ji potřebuje.
34

 

Dobrovolnickou činnost lze vnímat jako aktivity vzájemně související s organizováním 

dobrovolnictví jako lidské činnosti a dobrovolnou činnost či službu jako výkon 

dobrovolné pomoci.
35

  

Dobrovolnictví je realizováno prostřednictvím dobrovolníků, kteří dobrovolně 

pomáhají potřebným, proto navážu na předešlé informace základním pojmem 

dobrovolník. 

                                                             
3232 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 36 
33 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=&name
=&rpp=15#local-content  
34 BERANOVÁ, Diana. Motivace dobrovolníků vykonávajících canisterapii. Č. Bud., 2013. bakalářská práce 
(Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta 
35 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 39 
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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.
36

 

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

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

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.
37

 

 Dobrovolníkova role je vymezena dohodnutým rámcem, na který se příjemce 

pomoci může spolehnout. Je s ním sepsána smlouva.
38

 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.
39

 

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.
40

  

                                                             
36 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 35 
37 Česká republika. Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické 
službě). In: 2002. 2002, č. 198, 82/2002. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198 
38 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 35 
39 BERANOVÁ, Diana, ref. 34, s. 26 
40 KOUBOVÁ, Šárka. Výcvik dobrovolníků. [online]. s. 25 [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 
http://www.petp.cz/dokumenty/vycvik_dobrovolniku.pdf 
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 Při výběru dobrovolníků je nutné zjistit motivaci dobrovolníků. V rámci výcviku 

se poté ujasňují informace týkající se výkonu dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci  

tak mají přehled o tom, co, komu, kdy a jak budou poskytovat.  

 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 empatie, které mu mohou 

být v dobrovolnické činnosti užitečné. Úkolem organizace je tedy vybírat dobrovolníka 

s potřebnými dovednostmi pro konkrétní úkoly a funkce.
41

 

 Nelze tvrdit, že dobrovolník musí mít určité specifické vlastnosti, a že pokud je 

má, bude pro dobrovolnictví vhodným. Můžeme pouze odhadovat, jaké vlastnosti  

by mohli být pro dobrovolnictví přínosné. Důležité je, aby dobrovolník znal své 

možnosti a omezení a zohledňoval je při své činnosti. Podstatné je i to, aby znal 

důvody, které ho k pomoci vedou, a aby pro něho dobrovolnictví bylo stejně přínosné 

jako pro příjemce pomoci.  

 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 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. Vše záleží na obtížnosti budoucí činnosti. Přípravu dobrovolníka lze rozdělit  

                                                             
41 VERNEROVÁ, Barbora. Analýza potřebnosti dobrovolníků ve zdravotně sociální oblasti [online]. 2010 
[cit. 2014-05-29]. Dostupné z: 
http://www.dcul.cz/pdf/Teplicko_Analyza_potrebnosti_dobrovolniku_ZS_oblasti.pdf. Bakalářská práce. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Mgr. Alena Bockschneiderová, Ph.D.  



21 
 

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

k charakteru činnosti.
42

 

 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.
43

 Obecná část je 

tedy spíše částí informativního charakteru, případně může být užitečná k odhalení 

dobrovolníkovi motivace, jeho schopností a možností. 

 V odborné či speciální části přípravy je u dobrovolníků 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 možného 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.
44

 Speciální část přípravy nabízí možnosti aktivit, které 

dobrovolníkům umožňují vyzkoušet si budoucí roli dobrovolníka. To jak budou určití 

lidé řešit určité situace, může odhalovat jejich motivační faktory a to, jací jsou.   

2.3 Práva a povinnosti dobrovolníků 

 Dobrovolníci by měli být proškoleni také v tom, jaká mají práva a povinnosti, 

plynoucí z dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. Seznámení se s tím,  

co dobrovolníci mohou a co nikoli, může ovlivňovat jejich motivaci a budoucí 

dobrovolnickou činnost. Jelikož se tedy znalost práv a povinností dobrovolníků jeví 

jako jeden z možných faktorů ovlivňujících dobrovolnictví, pokládám za vhodné si je 

stručně představit. 

                                                             
42 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 79 
43 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 80 
44 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 80 
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2.3.1 Práva dobrovolníků 

 Práva dobrovolníků představují možnosti, které mohou dobrovolníci využít 

v rámci výkonu dobrovolnictví. Oproti tomu povinnosti jsou pravidla, která 

dobrovolníci při výkonu dobrovolnictví musí dodržovat.  

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.
45

 

 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  

na 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, 

                                                             
45 SMRČKOVÁ, Květa. Motivace dobrovolníků v zooterapii [online]. Zlín, 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné 
z: 
http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14050/smr%c4%8dkov%c3%a1_2010_dp.pdf?sequence
=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
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 zachovávat mlčenlivost, 

 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.
46

 

 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. Úprava 

podmínek může dobrovolníkům usnadnit udržení motivace, které je k dobrovolnictví 

vedla a naopak. J. Tošner uvádí, že dobrovolníky podporuje, když: 

 je jejich práce oceněna, 

 mají pocit, že jsou užiteční, 

 mají naději na postup ve své činnosti, 

 dostává se jim uznání ve společnosti i v soukromí, 

 zvládají předkládané úkoly, 

 mají pocit sounáležitosti a týmové práce s dalšími spolupracujícími, 

 mohou se 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,  

                                                             
46 SMRČKOVÁ, Květa, ref. 45, s. 31 
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 když nemohou projevit svou tvořivost a iniciativu, 

  nedostatečná podpora dobrovolníků, 

 napětí mezi spolupracovníky.
47

 

 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.
48

  

 Pro podporu motivace dobrovolníků je důležité nejen to, že se těší z pomoci 

druhým, ale také to, že jim samotným dobrovolnictví něco přináší. Pokud se tedy 

organizace snaží dobrovolníky nejen získat ale i udržet, měly by je v činnosti 

podporovat. Možností jak dobrovolníky podporovat je mnoho, záleží na tom,  

jaké možnosti organizace mají a také zda vědí, co dobrovolníci od dobrovolnictví 

očekávají. 

 Protože pro organizace bývá mnohdy jednodušší dobrovolníka získat, než si ho 

udržet, 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 

o 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.
49

 Možností podpory  

je tedy mnoho. 

  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. To jak organizace 

                                                             
47 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 55 
48 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 55 
49 HNÍZDOVÁ, Lucie, ref. 31, s. 51 
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s dobrovolníky pracuje, ovlivňuje nejen dobrovolníkovu osobnost ale i jeho práci 

s lidmi.  

Dobrovolníci se angažují v rámci různých oblastí lidského života. Dále se proto 

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 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.
50

 

 Oblast canisterapie lze zařadit do oblasti zdravotně sociální, která je tudíž  

pro mou práci stěžejní oblastí dobrovolnické činnosti. Dále se proto zaměřím v největší 

míře právě na ni.  

 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.
51

  

                                                             
50 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 41 
51 Dobrovolníci mění svět: sborník příkladů dobré praxe. Editor Svatava Šimková. Praha: Národní institut 
dětí a mládeže MŠMT, 2011, 119 s. ISBN 978-808-7449-158. 
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 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. Nejznámějším organizace, které sem patří, jsou: FOKUS, 

Život 90, POV, DUHA či Nadace Olgy Havlové a mnoho dalších.
52

 

  

                                                             
52 TOŠNER, Jiří, ref. 16, s. 41  
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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. 

3.1 Definice canisterapie 

 Je mnoho definic, které se snaží vymezit pojem canisterapie. „Canis“ pochází 

z latinského slova pes a „terapie“ z řeckého slova léčba. Autorkou termínu se v roce 

1993 stala Jiřina Lacinová. 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. 
53

  

 Canisterapii je možné definovat 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 podpůrnou formou psychoterapie, která je založena 

na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní reakci obou.
54

 Pes je využíván jako 

prostředník mezi terapeutem a klientem.
55

 Canisterapie nemá schopnost léčit,  

ale pomáhat, protože s psychickou pohodou se i nemoci snáší lépe. Při této aktivitě  

je jednoznačně přítomen pes a psovod.
56

 V rámci práce bude pozici psovoda zaujímat 

dobrovolník se psem. 

3.2 Vývoj canisterapie v ČR 

 Canisterapie se v České republice začala rozvíjet až po roce 1989. Termín 

canisterapie byl v České republice poprvé použit v roce 1993 Jiřinou Lacinovou,  

                                                             
53 SPISAROVÁ, Lenka. Canisterapie jako léčebná metoda ve speciálně pedagogické péči [online]. Brno, 
2008 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/189736/pedf_b/bakalarska_prace_-
_Lenka_Spisarova.pdf. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA. Vedoucí práce doc. PhDr. Jarmila 
Pipeková, Ph.D.  
54  VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. Editor Miloš 
Velemínský. České Budějovice: Dona, 2007, 335 s. ISBN 978-807-3221-096. 
55 NERANDŽIČ, Zoran, ref. 54, s. 60 
56 BERANOVÁ, Diana, ref. 34, s. 16 
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kdy se začali rozvíjet organizované aktivity se psy, systémový přístup a metodika jejich 

využívání.
57

  

 V České republice není využívání canisterapie zatím samostatně legislativně 

vyřešeno, což neznamená, že ji lze provádět bez omezení a pravidel.
58

 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 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.
59

 

 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.
60

 

3.3 Subjekty canisterapie 

 Co se týče dobrovolníka neboli psovoda, je jedním z účastníků 

canisterapeutického procesu. Kromě něj, je ale účastníků canisterapie celá řada. Patří 

sem například canisterapeutický pes, zdravotně sociální organizace, specialisté 

v pomáhajících profesích, rodina, klienti a další.
61

 V procesu canisterapie je důležitá 

vzájemná spolupráce subjektů na realizaci procesu, tedy přípravě, koordinaci a jeho 

evaluaci.
62

 

 Protože se v práci ale zajímám především o dobrovolníka, který psa vede  

a o jeho motivaci pro dobrovolnictví v canisterapii, popíši v následujících odstavcích 

hlavně jeho osobu a jeho vztah ke psovi, který je jeho partnerem, protože si myslím,  

že jejich vzájemný vztah může významně ovlivnit motivaci dobrovolníka.  

                                                             
57 Historie canisterapie: Canisterapie v České republice. [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 
http://www.canisterapeuti.cz/index.php/o-canisterapii/23-historie-canisterapie 
58 SVOBODOVÁ, Ivona; TICHÁ, Věra, ref. 54, s. 47 
59 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 71 
60 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 77 
61 FINE, A., ref. 54, s. 61 
62 MOJŽÍŠOVÁ, Adéla, ref. 54, s. 61 
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 Mezi dobrovolníkem 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 jejich 

vzájemné důvěře. 
63

 

 Dobrovolník 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.
64

 Měl by to 

být člověk s vysokou sociální inteligencí, dobrými komunikačními schopnostmi, 

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.
65

 

 Aby tedy canisterapie probíhala jak má a dobrovolník byl stále motivovaný  

k výkonu dobrovolnictví v této oblasti, je nutná spolupráce všech zúčastněných 

subjektů. Čím více zúčastněných bude na procesu participovat, tím spíše bude proces 

úspěšný, a tím spíše bude dobrovolník motivován dobrovolnictví dál praktikovat, 

protože mu to bude něco přinášet. Dobrovolník se psem je v procesu klíčovou osobou, 

která by měla mít vhodné osobnostní rysy a důležité znalosti v oblasti canisterapie. 

Z výčtu požadavků na osobu dobrovolníka soudím, že je na něho v rámci 

dobrovolnictví kladen vysoký tlak, který může výrazně ovlivňovat i jeho motivaci.  

Je tedy třeba s tímto tlakem nějak pracovat. Aby dobrovolník zvládl vyhovět 

požadavkům na jeho osobu, je vhodné poskytnout mu určitou pomoc, k čemuž může 

sloužit výcvik canisterapeutického týmu. 

3.4 Výcvik canisterapeutického týmu 

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

podmínek, které se týkají konkrétně přípravy a složení zkoušek nutných pro výkon 

canisterapie. Pro formální využití canisterapie by dobrovolník se psem, měl takovýto 

                                                             
63 Canisterapie: Účastníci canisterapie. Canisterapie.mypage.cz [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 
http://canisterapie.mypage.cz/menu/canisterapie 
64 MOJŽÍŠOVÁ, Adéla, ref. 54, s. 61 
65 BERANOVÁ, Diana, ref. 34, s. 17 
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výcvik absolvovat, ne vždy se však v praxi setkáme pouze s dobrovolníky, kteří výcvik 

mají.  

 Pod výcvikem rozumíme přípravu a zkoušky. Přípravu formou blokového  

nebo dlouhodobého kurzu, na jehož závěru skládá tým zkoušky. Jejich úspěšné 

absolvování opravňuje k praktikování canisterapie.
66

 Možnosti přípravy mohou být 

různé. V České republice 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. Tým je testován odborníky. Osvědčení je uděleno zodpovědně, pokud je celý 

tým (pes a psovod) komplexně vzděláván a testován.
67

 

 Dobrovolník se psem je v canisterapii nazýván dvěma termíny, buď jako 

canisasistent nebo jako canisterapeut. Tyto dva pojmy jsou odlišeny pomocí požadavků, 

které jsou na člověka kladeny. 

 Osoba, která bude praktikovat canisterapii pod vedením odborníka je nazývána 

jako canisasistent, který musí absolvovat 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.
68

  

 Vstupní předpoklady pro přípravu jsou omezené věkem. Psovi musí být nejméně 

1,5 roku a dobrovolníkovi 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, seznámili se s podmínkami kontaktu klienta se psem 

a s pravidly provádění canisterapie v praxi.
69

 Praktická příprava je zaměřená na osvojení 

si specifických dovedností psa i dobrovolníka, které jsou potřebné pro nasazení.
70

 

 Závěrečné zkoušky canisterapeutického týmu jsou zaměřeny na specifické 

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

                                                             
66 KALINOVÁ, Věra, ref. 54, s. 68 
67 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 68 
68 KALINOVÁ, Věra; MOJŽÍŠOVÁ, Adéla, ref. 54, s. 69 
69 KALINOVÁ, Věra, ref. 54, s. 69 
70 FISCHER FINZELBERG, Gerda A.; KALINOVÁ, Věra, ref. 54, s. 70 
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které představují náplň a hlavní rizika práce. Praktickým zkouškám předchází písemný 

teoretický test psovoda. Tým musí pro udělení osvědčení obstát v obou těchto částech.
71

 

 Pokud tedy canisterapeutický tým vyhoví požadavkům, které jsou na něj 

kladeny, získává osvědčení k praktikování canisterapie, pokud nikoliv, formálně  

by canisterapii praktikovat neměl. Předpokládám, že formální požadavky na výkon 

dobrovolnictví v canisterapii mohou dobrovolníky nejen motivovat ale taky odrazovat, 

co se týče jejich náročnosti. 

3.5 Metody canisterapie 

 V canisterapii jsou využívány mnohé možnosti nabízející interakci mezi 

člověkem a psem. Jednotlivé metody jsou více či méně praktikovány dobrovolníky  

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

rozdíly v praktikování a také v přínosech pro klienta.  

3.5.1 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.
72

  

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.
73

 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. 
74

 

AAA lze dále dělit na pasivní a interaktivní formu.
75

 

                                                             
71 KALINOVÁ, Věra; EISERTOVÁ, Jaroslava, ref. 54, s. 70 
72 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 32 
73 MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Editor Alois Křišťan.  
Praha: Portál, 2013, 570 s. ISBN 978-802-6203-667. 
74 GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Vyd. 1. Editor Miloš 
Velemínský. Praha: Dona, 2011, 167 s. ISBN 978-807-3678-791. 
75 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. 1. vyd. Praha,  
1999, 160 s., čb. obr. ISBN 80-716-9789-3 
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3.5.1.1 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.
76

 

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.
77

 

3.5.1.2 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.
78

 

3.5.2 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.
79

 

 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 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.
80

 

3.5.3 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 

                                                             
76 MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice: teorie a metodika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2005, 295 s. ISBN 80-244-1075-3. 
77 GALAJDOVÁ, Lenka, ref. 75, s. 30 
78 MÜLLER, Oldřich, ref. 76, s. 478 
79 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 33 
80 GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ, ref. 74, s. 98 
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nebo sociálních dovedností klienta.
81

 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.
82

  

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

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

pracovník.
83

 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.
84

 

3.5.4 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.
85

 Obsah činnosti je ovlivňován momentální krizovou 

situací. Cíle jsou stanovovány na základě aktuálních potřeb klientů. Základním  

a hlavním cílem je stabilizace situace klienta.
86

 

3.6 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 jedno vybrané dělení z hlediska počtu klientů, které je nejčastěji 

zdůrazňováno v literatuře. Obě formy mají své opodstatnění a záleží na dobrovolníkovi, 

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

a skupinové. 

                                                             
81 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 34 
82 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 34 
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3.6.1 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.
87

  

3.6.2 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. Je 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. 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.
88

 

3.7 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. 

3.7.1 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.
89

 Dobrovolník 

by měl mít uzavřenou smlouvu s canisterapeutickým sdružením. Výsledkem realizace 
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89 Účastníci canisterapie. Handyhelper.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 
http://www.handyhelper.cz/ucastnici-canisterapie 
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prvního kontaktu obou organizací by mělo být vyjasnění hlavních oblastí dobrovolnické 

činnosti.
90

  

3.7.2 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.
91

 Je nutné přizpůsobit se situaci, podmínkám a klientům. První návštěva 

je většinou zaměřená na seznámení se a navázání kontaktu. Dobrovolník musí být 

připraven na různé reakce klientů. Je také velmi důležité domluvit si s klienty pravidla, 

jak se chovat ke psovi. Doba návštěvy se odvíjí od situace, často ale bývá kratší.  

Ostatní návštěvy již sledují konkrétně stanovené cíle, které mohou být upravovány.
92

 

Hned po skončení kontaktu je dobré, když dobrovolník konzultuje průběh návštěvy 

s odborníkem, který je do procesu zapojen a s týmem úzce spolupracuje.  

Po canisterapii si dobrovolník zaznamenává její průběh. Poté by měla následovat 

relaxace dobrovolníka a psa.
93

  

3.7.3 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.
94

 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 zaznamenal 

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

uvědomoval, že mlčenlivost ohledně informací o klientech trvá i po skončení 

canisterapie.
95

   

                                                             
90 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 72 
91 Účastníci canisterapie. Handyhelper.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 
http://www.handyhelper.cz/ucastnici-canisterapie 
92 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 73 
93 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 73 
94 UHLÍŘOVÁ, Jarmila. Canisterapie a její využití v domovech pro seniory [online].  
Brno, 2009 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z:  
http://is.muni.cz/th/136458/pedf_m/diplomova_prace.pdf. Diplomová práce.  
Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Ema Štěpařová. 
95 VELEMÍNSKÝ, Miloš a kolektiv autorů, ref. 54, s. 74 
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II. Praktická část 

 V rámci praktické části využívám pro vlastní výzkum kvalitativní metodu 

analýzy dat, konkrétně techniku hloubkových rozhovorů, za pomoci které lze hlouběji 

zkoumat motivaci dobrovolníků pro dobrovolnickou činnost v oblasti canisterapie. 

Kvalitativní analýza může pomoci odkrýt fakta, kterým dobrovolníci přikládají význam, 

a která je nějakým způsobem mohou ovlivňovat v jejich rozhodování. 

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. 
96

 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.
97

  

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

jejich analýzy, je zpravidla můžeme 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.
98

 V rámci specifického výzkumu jsem skončila  

u operace zvané kategorizace. Důvodem bylo, že z daných kategorií už lze vyvodit 

potřebná výstupní data.  

 Transkripce znamená převod dat do zpracovatelné podoby, například  

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

                                                             
96

 HENDL, Jan a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2005, 407 s. ISBN 80-736-7040-2. 
97 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0. 
98 JUKLOVÁ, Kateřina, Kvalitativní analýza a zpracování dat: Vymezení a obecné charakteristiky. 
Www.uhk.cz [online]. s. 15 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.uhk.cz%2Fcs-cz%2Ffakulty-a-pracoviste%2Fpedagogicka-fakulta%2Fkatedry-a-
ustavy%2Fkatedra-pedagogiky-a-
psychologie%2FeDokumenty%2FDocuments%2FJuklov%25C3%25A1%2FPRAMETU2%2FKvalitativn%25C
3%25AD%2520anal%25C3%25BDza%2520a%2520zpracov%25C3%25A1n%25C3%25AD%2520dat.doc&e
i=HXxWU8ziCsSv4ATt-YGwCg&usg=AFQjCNEE-
L5JY4mOSe2RjNQ8ru4KSAZhNQ&bvm=bv.65177938,d.bGE 
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v práci využila postup doslovné transkripce, který je pro správné vyhodnocení problému 

založen na důkladném přepisu rozhovoru. Cílem je přepsat materiál výstižně, v jeho 

plasticitě, všímat si i nejmenších detailů, protože i v nich spočívá celkový přínos 

zpracovaného materiálu.
99

 Doslovná transkripce je definována jako nejpoužívanější, 

nejobsažnější a časově nejnáročnější. Další postupy jsou komentovaná transkripce, 

shrnující protokol a selektivní protokol.
100

  

 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. K rozpoznání segmentů nám může pomoci 

odlišnost v předcházejícím a následujícím textu. Pokud se informace, kterou text nese, 

nijak nemění, jedná se stále o tentýž segment. Pokud se informace mění, jedná se  

o segment nový. Segmentem může být různě dlouhý úsek textu. Segmenty si postupně 

zaznamenáváme, abychom s nimi mohli dále pracovat.
101

 

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

rozebíráme, konceptualizujeme a následně opět skládáme novým způsobem.
102

  

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

se nějak vztahuje k výzkumnému 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, která by měla být ve spojení  

se segmentem v logické souvislosti. Hlavní je, aby byly kódy srozumitelné pro toho, 

kdo je tvoří, a aby vystihovaly jeho způsob pochopení úseku textu. Kód by měl být 

abstraktnější než pojem, který zahrnuje. Zároveň by měl odkazovat na to, k jakému jevu 

se vztahuje.
103

 

 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  

                                                             
99 JANČÍK, Tomáš. Interpretace volnočasových aktivit seniorů [online]. 2013 [cit. 2014-11-16]. Bakalářská 
práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Jan Kalenda. Dostupné 
z: <http://theses.cz/id/cqndgo/>. 
100 JUKLOVÁ, Kateřina, ref. 98, s. 4 
101 JUKLOVÁ, Kateřina, ref. 98, s. 5 
102 STRAUSS, Anselm. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie Přel. 
S. Ježek [online]. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. [cit. 2014-05-31]. ISBN 80-858-3460-X. 
103 JUKLOVÁ, Kateřina ref. 98, s. 5 
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by měla být ještě abstraktnější než kód a měla by mít pojmový rozsah. Kategorie snižují 

počet kódů, s nimiž budeme muset pracovat. To jak kategorie pojmenujeme, by mělo 

připomínat, jaké kódy zastupuje. Do jedné kategorie patří všechny pojmy, které se 

vztahují ke stejnému jevu.
104

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 JUKLOVÁ, Kateřina ref. 98, s. 8 
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2 Cíl rozhovorů a výzkumné otázky 

 Výzkum si klade za cíl zjistit, co motivuje dobrovolníky pro výkon 

dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. Tohoto bych ráda dosáhla pomocí metody 

hloubkových rozhovorů a následné kvalitativní analýzy takto získaných dat z rozhovorů 

s dobrovolníky, kteří mají s výkonem canisterapie zkušenost. Mým cílem je nabídnout 

možnost hlubšího pohledu na problematiku motivace dobrovolníků v rámci 

dobrovolnictví v canisterapii. V rozhovoru jsem si na základě výzkumného cíle 

stanovila takové otázky, které mi mohou pomoci stanoveného cíle dosáhnout.  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 uvádím v příloze č. 1. V praktické části kvůli 

obsáhlosti získaných dat, které jsem podrobila operacím kvalitativní analýzy, prezentuji 

pouze nejvýznamnější informace pro naplnění stanoveného cíle práce a to informace  

o účastnících rozhovorů, zjištěné kategorie, závěry z rozhovorů 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 

 Vzhledem ke stanovenému cíli práce jsem vlastní výzkum realizovala pomocí 

rozhovorů s dobrovolníky v canisterapii z Prahy. Účastníci rozhovoru byli zvoleni 

účelovým výběrem. Jedinou podmínkou bylo, aby měli osobní zkušenost 

s dobrovolnickou činností v canisterapii. Rozhovory jsem uskutečnila se třemi 

respondenty, kteří mi je byli ochotni poskytnout. Všichni byly ženy. Z toho jsem dvě  

z nich znala osobně a třetí se mi díky současné koordinátorce dobrovolníků v nemocnici 

Motol, pomocí elektronické pošty, ozvala sama. I přesto, že dvě z respondentek měly 

zkušenost s dobrovolnickou činností v canisterapii v nemocnici Motol, nebylo to mým 

záměrem, proto v práci neuvádím bližší informace o tomto zařízení. Po oslovení 

účastníků jsme se společně domluvili na schůzce. Před samotnými rozhovory jsem 

účastníky seznámila s tím, k čemu mi bude rozhovor sloužit a s dalšími potřebnými 

informacemi, o které se zajímali. Posléze mi každý z účastníků potvrdil za pomoci 

informovaného souhlasu, který jsem pro tyto účely vytvořila, že s poskytnutím 

rozhovoru dobrovolně souhlasí (vzor, viz. příloha č. 5). Rozhovory byly nahrávány  

na mobilní telefon, o čemž byli respondenti informováni. 
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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 

 

2.2 Metodika výzkumu 

  Výzkum byl zrealizován pomocí Kvalitativní analýzy dat, konkrétně technikou 

hloubkových rozhovorů se třemi respondenty, kteří mají zkušenost s dobrovolnictvím 

v canisterapii. V rámci Kvalitativní analýzy dat jsem postupovala po krocích, které jsem 

teoreticky popsala v praktické části bakalářské práce v kapitole: Kvalitativní analýza 

dat.  

První krok, který jsem provedla, byla transkripce, kdy jsem získané informace 

z rozhovorů pomocí doslovného přepisu z nahrávacího zařízení převedla  

do zpracovatelné podoby textového editoru Microsoft Word. Dále jsem v textu hledala 

segmenty, důležité úseky z rozhovorů, které nesly určité informace podstatné pro daný 

výzkum, se kterými jsem dále pracovala tak, že jsem z nich vytvořila kódy, které spolu 

logicky souvisely. Jednotlivé kódy mi měli připomínat, které segmenty zastupují. 

Poslední krok, který jsem v rámci výzkumu uskutečnila, byla kategorizace. Jednotlivé 

kategorie obsahovaly všechny kódy, které spolu nějak souvisely. Jelikož pro mě byly 

kategorie v rámci získání odpovědí na výzkumnou otázku nejpodstatnější a bylo z nich 

možné v souvislosti s cílem práce vycházet, nepokračovala jsem již v dalších krocích 

Kvalitativní analýzy dat. Výsledky vlastního výzkumu jsem posléze porovnala s teorií, 

z čehož již bylo možné vyvodit potřebné informace pro zodpovězení výzkumné otázky.   

2.3 Kategorie 

 Na základě kvalitativní analýzy obsahu hloubkových rozhovorů jsem dospěla 

k získání jedenácti hlavních kategorií, které se vztahují k hlavní výzkumné otázce.  

Tyto kategorie jsou:  Žádost z okolí, Pozitivní zkušenost, Forma trávení volného času, 

Testování vlastních hranic, Osobnostní rozvoj, Podpora okolí, Ocenění, Bezbariérovost 
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dobrovolnictví, Informovanost o canisterapii, Práce s lidmi a poslední kategorie Pes, 

která se dělí na dvě podkategorie: Šťastný pes a Ideální pes. Jak jsem již zmiňovala, 

kategorie vznikly z kódů ze tří rozhovorů, které jsem seskupila podle jejich podobnosti. 

Jedna kategorie tedy zahrnuje všechny jevy, které mají něco společného.  

 Žádost z okolí  

Lidé, kteří nás obklopují, mohou výrazně přispět k tomu, abychom se stali 

dobrovolníky. Respondentky uvedly, že je o to, aby začali s canisterapií, požádali lidé 

z jejich okolí. Jednalo se o jejich blízké a klienty. 

 Pozitivní zkušenost  

Fakt, že máme s něčím dobrou zkušenost, nás může motivovat k tomu, abychom 

v určitém konání pokračovali. Pozitivní zkušenost byla dobrovolníky spatřována 

v dobrém zázemí organizace, pod kterou pracovali, ve vhodném vedení koordinátory, 

ale také v pozitivních výsledcích realizované činnosti, které viděli u svých klientů. 

 Forma trávení volného času 

Na motivaci dobrovolníků se podílí také to, jaký máme z vykonávané činnosti pocit, 

zda nám je příjemně nebo naopak. Pokud nás něco baví, budeme se k tomu s největší 

pravděpodobností vracet. Respondenti uvedli, že dobrovolnickou činnost v canisterapii 

chápou jako příjemnou formu trávení volného času. Dobrovolnictví je baví a mohou  

tak trávit volný čas s jejich mazlíčky.  

 Testování vlastních hranic 

Lidé rádi překonávají své možnosti, což může být jeden z důvodů, proč se lidé 

angažují v dobrovolnické činnosti. Respondentky uváděli, že to, že je dobrovolnictví 

hodně o improvizaci a intuici je pro ně výzva. Umožňuje jim to nalézt a odhadnout 

limity jejich práce. 

 Osobnostní rozvoj 

Osobnost dobrovolníka může ovlivňovat jeho motivaci pro dobrovolnickou činnost. 

To jaké má dobrovolník záměry je potřeba zjišťovat již v rámci výběru a výcviku 

dobrovolníků. Kategorie Osobnostní rozvoj shrnuje vše, co dobrovolníka posouvá 

v rámci rozvoje jeho schopností a dovedností. Respondenti odpovídali,  
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že je dobrovolnická činnost posouvá v tom, že dokáží lépe komunikovat s lidmi, 

organizovat, mohou pracovat s širší klientelou, získávají metodickou oporu a mají dobrý 

pocit z vykonané práce.  

 Podpora okolí 

Dobrovolníci mohou nacházet oporu také ve svém okolí. Všichni známe ten pocit, 

když nás někdo podpoří, dodává nám to odvahu v něčem pokračovat. Dobrovolníci 

uváděli, že je pro ně důležitá podpora od rodiny, partnerů, ale také od koordinátorů  

a vedení organizace. 

 Ocenění 

Aby si dobrovolníci udrželi motivaci, která je vede k tomu, aby se angažovali 

v dobrovolnické činnosti v canisterapii, je vhodné, aby se organizace, které 

dobrovolníky sdružují, naučily pracovat s pozitivní zpětnou vazbou. Není třeba 

odměňovat dobrovolníky materiálními věcmi, stačí je pochválit za dobře vykonanou 

práci, protože i to je jistá forma odměny, která je bude motivovat ve vytrvalosti 

pokračovat s dobrovolnictvím. Respondenti uváděli, že je potěší, když jsou za svou 

práci pochváleni, dostanou nějaké nefinanční odměny nebo se mohou zúčastnit akcí, 

které pro ně zastřešující organizace pořádají. 

 Bezbariérovost dobrovolnictví 

Dobrovolníkem se může stát každý, což může přitahovat pozornost lidí. 

Respondenti rozhovorů pokládají dobrovolnickou činnost za přístupnou všem lidem. 

Tzv., že se dobrovolníkem může stát kdokoliv. O dobrovolnictví mluvili v této spojitosti 

jako o „nízkoprahu“.  

 Informovanost o canisterapii 

Množství dobrovolníků působící v canisterapii ovlivňuje informovanost lidí o této 

problematice. Dobrovolníci uvedli, že se o canisterapii dozvěděli z knih, z internetu, 

z praxe sociální práce a od koordinátora dobrovolníků fakultní nemocnice Motol. 

 Práce s lidmi 

Každý člověk je jiný a proto i to s kým chceme pracovat, bude záležitostí 

individuální. Pokud se při dobrovolnictví zaměříme na cílovou skupinu, se kterou  
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nás bude bavit pracovat, budeme jistě více motivovaní, než když budeme pracovat 

s cílovou skupinou, ke které nebudeme mít vztah. Respondenti se jako dobrovolníci 

v canisterapii zaměřovali spíše na individuální práci s klienty, kterou shledávali  

za přínosnější. Hovořili o tom, že pracovali s dětmi a s dospělými. 

 Pes 

Poslední kategorie se týkala psího společníka, který spolu s dobrovolníkem 

canisterapii vykonává, a který dle zjištěných dat výrazně ovlivňuje jeho motivaci  

a setrvání v dobrovolnické činnosti.  

o Šťastný pes 

Dobrovolníkům hodně záleželo na tom, zda je jejich pes při realizaci 

canisterapie spokojený. Jestli ho aktivity těší nebo naopak. 

 

o Ideální pes 

Dobrovolníci uváděli, že je v dobrovolnictví ovlivňuje také vhodnost 

jejich psa pro canisterapii, což je závislé na jeho chování a adekvátním výcviku. 

 

V dalších odstavcích uvádím obsah jednotlivých kategorií ze tří uskutečněných 

rozhovorů s dobrovolníky v canisterapii. Pro porozumění získaným datům začínám 

nejprve textem upraveným tak, aby byl pochopitelný i bez čtení celých přepisů 

rozhovorů. Posléze uvádím přímé citace z rozhovoru, které upravený text dokládají. 

Celé rozhovory uvádím v přílohách č. 2, 3 a 4.  

 

Žádost z okolí 

 Tereza s dobrovolnickou činností začala díky kamarádce Šárce, která potřebovala  

na canisterapii někoho k ruce. + Po školení začala dělat asistentku své kamarádce. 

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

k ruce."
105

 

Žádost začít s canisterapií vzešla od klientky. 

„Vlastně vyšlo to v podstatě v, od klientky nějaká jako žádost nebo potřeba.“
106

 

Žádost Jitčiny klientky o canisterapii.           

„Vlastně vyšlo to v podstatě v, od klientky nějaká jako žádost nebo potřeba.“
107

 

 

Pozitivní zkušenost 

Se svým psem začala dělat canisterapii, protože měla předchozí zkušenost, oporu v tom, 

co znala a zázemí v koordinátorech, bylo to logické vyústění. 

„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.“
108

 

Dobrovolnická činnost ji umožňuje získávat nové zkušenosti.         

„Největší odměnou jsou určitě ty zkušenosti, ale nejenom moje zkušenosti, který já 

získávám, anebo jsem získala v minulosti, ale i ty zkušenosti ostatních dobrovolníků.“
109

 

Získala cennou zkušenost a splnila si svá očekávání, její pes canisterapii zvládl. 

„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 byla, hodně jako cenná 

zkušenost.“
110

 

Potkala se s novými lidmi, kteří dobrovolníky dělají a s lidmi, co stojí za vedením 

dobrovolníků. 
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„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.“
111

 

Je motivovaná, dobrovolníka dělá už několik let, ale pořád ji to baví. 

„No nějak docela nezdravě dlouho, ale furt mě to baví.“
112

 

Jitka měla s canisterapií pozitivní zkušenost, což ji ovlivnilo, aby canisterapii dělala dál. 

„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.“
113

 

Celkově dělá dobrovolníka tři roky. 

„Tak v Dobroduši to byly dva roky a teďka už rok. Takže tři.“
114

 

Ovlivnilo ji to, že viděla pokrok u klientky a jak jsou schůzky odlišné, když má s sebou 

psa. 

„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.“
115

 

Uspokojuje ji pozitivní zpětná vazba od klienta a to, že i ten pes má z toho radost. 

„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.“
116

 

Odnesla si z toho dobrý pocit, že to chce dělat dál, protože to má smysl. 

„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.“
117

 

Ten smysl plnosti, že člověk to dělá pro ostatní a nezištně a ti druzí za to mají takovou 

radost, to ji utvrdilo v tom, že je správné v tom pokračovat. 

„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 
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utvrdilo v tom, že je to prostě správná cesta jakoby v tom pokračovat.“
118

 

 

Forma trávení volného času 

Dobrovolnickou činnost pokládá za formu odpočinku. 

„Je to jiná forma odpočinku, kdy já odpočívám i střídáním činností.“
119

 

U dobrovolnictví chce zůstat, protože to bere jako formu trávení volného času. 

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

 na to zvyklá.“
120

 

Dokud je student, tak s dobrovolnictvím počítá. 

„Do tý doby, dokud jsem student, tak určitě s dobrovolnictvím počítám.“
121

 

Hledala, co by mohli se svým psem dělat společně. 

„Hledala jsem, co jinýho bysme mohli společně dělat.“
122

 

Před půl rokem dala výpověď v práci a neměla žádnou jinou, takže měla spoustu 

volného času, aby mohla zkusit canisterapii. 

„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.“
123

 

Canisterapii si představovala jako příjemné trávení volného času. 

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

chodit, jako příjemný trávení volnýho času.“
124

 

Mezi její zájmy patří hlavně její pes. 

„Přejdu rovnou k těm zájmům, což je teda můj pes.“
125

 

Momentálně je instruktorka, takže si psa cvičí sama. + Základní poslušnost cvičí i další 

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

Hm, cvičím je různou základní poslušnost.“
126

 

 

Testování vlastních hranic 

Dobrovolnictví není přesně dané, je to pro ni výzva. 

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

daný.“
127

 

Canisterapii by se ráda věnovala, kdyby k tomu v budoucnu byla nahodilá příležitost, 

zkoušky si dodělávat neplánuje. 

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

neplánuju nějak dodělávat zkoušky.“
128

 

Při praktikování canisterapie se musí hodně improvizovat. 

„No, že musí jako hodně improvizovat.“
129

 

Při praktikování canisterapie jednala intuitivně.          

 „Jednala jsem dost intuitivně za prvé.“
130

 

Šla do toho s tím, že to zkusí a uvidí, jaký bude výsledek. 

„Já jsem do toho šla s tím, že to prostě zkusím. Uvidím, jakej to bude mít výsledek.“
131

 

Tereza hledá vlastní hranice.                             

„Dobrovolník si s tím nějak jako poradí sám a najde si tu hranici.“
132

 

 

Osobnostní rozvoj 

Tereza se v dobrovolnické činnosti hledá.                 

„Takže se tím dobrovolnictvím tak nějak jako hledám v tom, co vlastně jako já všechno 

jako zvládnu.“
133
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Zjistila, že dokáže pracovat dobře i bez nároku na honorář. 

 „Zjistila jsem, že dokážu jako pracovat dobře, hm, bez nároku na honorář.“
134

 

Canisterapeutický výcvik pokládá za důležitý hlavně pro dobrovolníka, aby byl krytý. 

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

a nějak to vypadalo.“
135

 

Dobrovolnická činnost podle Terezy ovlivňuje to, jak se člověk chová. 

„Do jistý míry ovlivňuje i to, jak se člověk chová a jak přistupuje k tý práci.“
136

 

Myslí si, že si dobrovolník najde svou hranici, co ještě dělat chce a co už ne. 

„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.“
137

 

Posouvá ji to v tom, že dokáže lépe jednat s lidmi a lépe organizovat. 

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

nějaký věci.“
138

 

Zkoušky stojí asi od pěti do deseti tisíc, jsou pro psa spíše nutnou formalitou, která  

ale může přinést metodickou oporu dobrovolníkovi. 

„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.“
139

 

Myslí si, že canisterapeutické zkoušky by ji pomohly k tomu, aby se mohla zaměřit  

na širší klientelu.                     

„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.“
140

 

Tvrdí, že canisterapeutický výcvik je důležitý spíše pro dobrovolníka než pro psa. 

„Výcvik by byl spíš důležitej asi jako pro mě osobně.“
141
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Se svým budoucím psem by ráda absolvovala i canisterapeutický výcvik. 

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

i nějakej jakoby výcvik.“
142

 

Veronika říká, že se lidi honí za dobrou prací, za tím, aby vydělali peníze,  

a nepřemýšlejí, že by se mohlo někomu něco stát a taky by potřeboval pomoc. 

„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.“
143

 

Přináší to dobrý pocit a taky unaveného psa, což je super. 

„Určitě mi to přináší dobrej pocit, tak i unavenýho psa, což je super.“
144

 

 

Podpora okolí 

Důležitá je pro ni spolupráce s ostatními dobrovolníky a podpora koordinátora. 

„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.“
145

 

Její přítel dobrovolnickou činnost obdivoval, pak to zkusil a zjistil, že se dobrovolníci 

chovají přirozeně a nemusejí si na nic hrát. 

„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 

zkušeností si vlastně zažil to, že nemusel dělat nějaký extrémní výkony, že se vlastně 

choval jako přirozeně.“
146

 

Rodina je proto, aby dělala dobrovolníka, ale u přátel převládá nepochopení,  

že je to neplacený.                      

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

nepochopení z toho důvodu, že je to neplacený.“
147

 

Za důležité pokládá vedení od organizace, proškolení, přípravu a supervizi. 

„Tak pro mě bylo důležitý zaprvý asi vedení, od tý který organizace, hm, nějaký 
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předběžný jako proškolení a taky pravidelný supervize. Příprava na to jaký situace, 

který třeba například mohou nastat.“
148

 

Vedení canisterapii řešilo a schválilo a doporučovali ji i Jitčině následovnici poté,  

co Jitka s dobrovolnictvím v Dobroduši skončila. 

„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.“
149

 

Veronika se většinou setkává s pozitivními reakcemi na její dobrovolnickou činnost. 

„Většinou jsem se setkala s pozitivníma reakcema.“
150

 

 

Ocenění 

Těší ji nefinanční výhody ze strany organizace (lístky do divadla, sleva na krmivo  

pro psa, zapůjčení věcí pro psa). 

 „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.“
151

 

Pokud se jedná o dobrovolnictví, tak žádné odměny nedostávala, kromě pochvaly, která 

ji vždy potěšila.                 

„Žádná jako odměna nebyla, kromě toho, že mě pochválili.“
152

 

Nedostává finanční odměny, ale jiné benefity má (lístky do divadla, hračky pro psa). 

„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.“
153
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Bezbariérovost dobrovolnictví 

Líbilo se jí, že přijímají laiky. 

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

laiky, který nemají žádné zkušenosti.“
154

 

Myslí si, že dobrovolnická činnost funguje jako nízkopráh, je založená na vzájemné 

důvěře a je přínosná oběma stranám. 

 „Takže takovej jakoby nízkopráh, a funguje to na nějaký vzájemný důvěře, a zároveň 

 to jako funguje. Přínosný oboum starám.“
155

 

V Motole nejsou žádné zkoušky potřeba, hlavně peníze, lidi si zaučí sami a mají za ně 

zodpovědnost. 

„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.“
156

 

 

Informovanost o canisterapii 

O canisterapii se Tereza dozvěděla od současné koordinátorky dobrovolnického 

programu fakultní nemocnice Motol. 

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

fakultní nemocnice Motol.“
157

 

V dobrovolnickém centru fakultní nemocnice Motol funguje canisterapie jako vnější 

subjekt, má na určitých odděleních program, kam dochází dobrovolník se psem.  

A také dobrovolnické akce, setkání dobrovolníků, psů a pacientů. 

„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.“
158
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O canisterapii četla v jedné z prvních knih od autorky Galajdové. Dříve na toto téma 

psala ročníkovou práci.                    

„Za druhý jsem věděla jakoby něco málo o tom z knihy, kterou jsem četla.“
159

 

S canisterapií se setkala v občanském sdružení Dobroduš a praktikovala ji tam po dobu 

dvou let. 

„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.“
160

 

Říká, že jsou dvě skupiny lidí, jedna v sociální oblasti, která o canisterapii ví a druhá 

v úplně jiný oblasti, která neví, co to slovo znamená. 

„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.“
161

 

Věří, že v dnešní době je už veřejnost o canisterapii informována lépe než dřív. 

„Věřím, že dnes už je to na docela dobrý úrovni.“
162

 

Našla si informace na internetu, ale tvrdí, že hodně lidí o tom neví. + Měla schůzku 

s koordinátorkou pro dobrovolnické centrum v Motole. 

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

s koordinátorkou pro dobrovolnický centrum v Motole.“
163

 

Věděla, že canisterapie existuje, ale myslela si, že to nebude pro jejího psa. 

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

tak jsem si říkala, že přímo pro ni to nebude.“
164
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Práce s lidmi 

Nikoho nelze ke canisterapii nutit, je lepší individuální přístup a klid. 

„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.“
165

 

Práce jí přijde lepší, když je individuální. 

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

na jednoho.“
166

 

K tomu, aby se vyrovnala s první zkušeností v canisterapii ji pomohlo to, že děti si svou 

nemoc tak neberou jako dospělí, a byl to s nimi příjemně strávený čas. 

„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.“
167

 

První půl rok dělala canisterapii se svým psem každý týden hodinu, hodinu a půl. 

„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.“
168

 

Pes musel být u dospělých v klidu, u dětí ne.  

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

jsme různý cviky.“
169

 

Děti si tolik svou nemoc neberou jako dospělí. 

„Ty děti si to tolik neberou jako ty dospělí.“
170

 

U dětí to byla canisterapie skupinová a u dospělých spíš individuální. 

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

individuálně.“
171

 

Kdyby jí umožnili dělat canisterapii bez zkoušek i v jiném zařízení, nebyl by to pro ni 

problém, ale chtěla by nadále pracovat s dětmi. 

                                                             
165 Rozhovor č. 1 
166 Rozhovor č. 2 
167 Rozhovor č. 3 
168 Rozhovor č. 3 
169 Rozhovor č. 3 
170 Rozhovor č. 3 
171 Rozhovor č. 3 



54 
 

„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.“
172

 

 

Pes 

a) Šťastný pes 

Mezi činnosti se psem v canisterapii lze zařadit hlazení, česání, vodění psa na vodítku, 

kejkle nebo pobavení. 

„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.“
173

 

Pes ví, jak se má chovat a chová se přirozeně. 

„Ví, jak se má chovat a on se chová přirozeně.“
174

 

Má sedmiletou Border kolii Báru, věnuje se s ní psím sportům a canisterapii. Myslí si, 

že vybrala dobře další činnost pro svého psa. 

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

a i canisterapii.“
175

 

Báru těší, že je o ni taková zájem. 

„Hrozně ji to baví. Těší jí to, že má vlastně, že je o ní takovej zájem.“
176

 

 

b) Ideální pes 

Její pes Žofré, který byl pro canisterapii prvního stupně uznán jako ideální, v roce  

a měsíci zvládnul zkoušky v dobrovolnickém centru v Motole. 

„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.“
177
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Záleží na temperamentu a věku psa. + Pes by měl vydržet v klidu a nebýt agresivní. 

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

předvádivej pes.“
178

 

Myslí si, že je důležité, aby měl pes nějaký základní výcvik. + Aby poslouchal a nebyl 

agresivní, aby byl zvyklý na různé prostředí a stresovější situace. 

„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.“
179

 

Její pes je labrador, což je pro canisterapii docela typické. 

„Jo, je to labrador. To je hodně typický.“
180

 

Co se týká dobrovolnictví, asi by ho nedělala, kdyby neměla psa. 

„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.“
181

 

Co se týká canisterapie, má v plánu si pořídit druhého psa. Nemá problém brát  

na canisterapii oba. Pokud na to bude i ten druhý.  

„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.“
182

 

Největší pomůckou je pro ni v canisterapii její pes, řídí si to sám. 

„Největší pomůcka je pro mě ten pes.“
183

 

Ze začátku chodili na cvičák. 

„Ze začátku jsme chodili na cvičák.“
184
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Po první canisterapii byl psychicky vyčerpán i pes, bylo to na něm znát. 

„Bylo to fakt jako pro mě strašně psychicky náročný. Na psovi to bylo taky znát.“
185

 

 

2.3.1 Závěr 1 

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. 

2.3.2 Závěr 2 

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. 
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2.3.3 Závěr 3 

 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. S canisterapií začala, když před půl rokem dala 

výpověď v práci a snažila se nějak vyplnit svůj volný čas. Dobrovolnictví jí přináší 

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. 
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3 Diskuze 

 Kvalitativní výzkum může ovlivňovat to, jakým způsobem ho jednotliví 

výzkumníci uchopí. Stejně tak tedy můj vlastní výzkum, z hlediska počtu zúčastněných 

dobrovolníků, nelze pokládat za zcela objektivní. Nesnažím se tedy nárokovat si jeho 

všeobecnou platnost. Nyní se pokusím o shrnutí výsledků z vlastního výzkumu a jejich 

porovnání v rámci teoretických znalostí. Cílem práce bylo zjistit, co motivuje 

dobrovolníky k dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie. Na základě analýzy byly 

z uskutečněných rozhovorů získány určité motivy, které je v dobrovolnické činnosti 

podporují. Domnívám se, že dobrovolnictví je v dnešní době velmi aktuálním tématem, 

často spojovaným právě s problematikou motivace. Rozhovory byly uskutečněny  

se třemi dobrovolníky v canisterapii, kteří byli ochotni spolupracovat. 

Z uskutečněných rozhovorů, které jsem s dobrovolníky vedla, vyplynulo,  

že jejich hlavním společným motivem pro výkon dobrovolnické činnosti v canisterapii 

je fakt, že chápou dobrovolnickou činnost v canisterapii jako příjemnou formu trávení 

volného času, což je motivuje v dobrovolnické činnosti pokračovat. J. Tošner v rámci 

výzkumu dárcovství a dobrovolnictví uvádí, že mezi hlavní důvody dobrovolníků  

k dobrovolnické činnosti lze počítat také vhodné vyplnění volného času 

dobrovolníka.
186

 Stejně tak jako J. Tošner i K. Životská jmenuje jako jeden z možných 

motivů dobrovolníků právě využití volného času.
187

 Dalším důležitým motivem 

dobrovolníků je také to, že je jejich pes spokojen, což dokládají tím, že psa těší,  

že je o něho zájem, není agresivní, je v klidu a chová se přirozeně. Jmenované 

charakteristiky jsou pro psa, který spolu s dobrovolníkem vykonává canisterapii 

důležitými vlastnostmi, bez nichž by pravděpodobně jako tým neprošli 

canisterapeutickými zkouškami. Literatura uvádí, že vhodná povaha psa je jedním 

z důležitých podmínek pro výkon canisterapie.
188

 

 Co se týče dalších motivů, dvě z respondentek uvedli, že s dobrovolnickou 

činností začali, protože měli v oblasti canisterapie známé, které je k činnosti motivovali. 

Jednu z nich povzbudila žádost o pomoc od kamarádky a druhou žádost od klientky. 

Nemalou roli v zapojení se do dobrovolnictví u respondentů sehráli také pozitivní 

získané informace či zkušenosti z canisterapie z předchozích let a touha získat 
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zkušenosti nové. Stejně tak se v rámci výzkumu dobrovolnictví a dárcovství 

dobrovolníci shodli na tom, že jim dobrovolnictví přináší nové zkušenosti, zážitky, 

přátele, možnost seberealizace a možnost být užitečný.
189

 

 Důležité postavení měla také opora ze strany jejich okolí, například od rodiny, 

koordinátorů a vedení od organizace. Důležité pro ně bylo také proškolení, příprava  

a supervize, které pomáhají ve zkvalitnění dobrovolnické činnosti. J. Tošner uvádí,  

že: „Aby totiž byla dobrovolnická pomoc účinná, je třeba její profesionální 

organizování. 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.“
190

 Koubová také 

uvádí, že: „Výcvik slouží k utvrzení motivace dobrovolníků a také se jím předchází 

různým možným budoucím nedorozuměním, které se dobrovolnické činnosti mohou 

týkat.“
191

 Dobrovolník má právo na školení, výcvik, potřebné informace či na pomoc 

koordinátora nebo osoby, která mu činnost zadává. 

Dalším důvodem proč se dotazování dobrovolníci věnují dobrovolnické činnosti 

v oblasti canisterapie bylo, že v ní vidí smysl a že dělají něco pro druhé, co je oceněno. 

Smrčková říká, že dobrovolník má právo vědět, zda je jeho činnost efektivní a má právo 

být za dobře vykonanou práci ohodnocen.
192

 Je tedy důležité, aby dobrovolník dostal  

od nadřízeného zpětnou vazbu, které mu může pomoci ke zlepšení či zkvalitnění jeho 

práce. Tošner uvádí, že by se u dobrovolníků mělo více pracovat s jejich motivací  

a měly by se zvažovat jiné než finanční formy ocenění. Dále také říká, že dobrovolníky 

podporuje, když je jejich práce oceněna, mají pocit, že jsou užiteční, a když se jim 

dostává uznání ve společnosti i v soukromí.
193

 

 Ostatní motivy, které se ve výsledcích objevily, 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 komunikace a organizace, možnost chovat se přirozeně, na nic  

si nehrát, výzva, zábava a možnost budoucí profesionálnější práce s širší klientelou, 

kterou může umožnit složení canisterapeutických zkoušek. B. Vernerová uvádí,  

že by měl dobrovolník znát své vlastní hodnoty, hranice svých možností, schopností, 
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znalostí, pravomocí a sil. Měl by vědět, co mu jde a co naopak ne. Měl by být schopen 

spolupracovat s poskytovateli služeb a zároveň s jejich příjemci.
194

 

 

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 

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 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.
195

 S tímto druhem motivace tedy souvisí tyto získané 
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motivy z rozhovorů: 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. 

 Nerozvinutá motivace, která se omezuje na základní prvky vytvářející základní 

prostor pro rozhodování dobrovolníků, byla v souvislosti se získanými motivy druhou 

nejčastější.
196

 S tímto druhem motivace dle typologie motivací souvisely tyto motivy 

dobrovolníků: smysluplnost činnosti, vytváření si profesních hranic: „Co jsem ochoten 

udělat pro druhé?“ a podpora okolí. 

  Předpokládám, že když se získané motivy dobrovolníků z vlastního výzkumu 

neshodují s nebezpečnými motivy, jak je uvádí Vitoušová, dobrovolníci byli 

pravděpodobně v rámci jejich motivace při výběru správně prověřeni organizací,  

a proto jsem u nich na nebezpečné motivy při rozhovorech nenarazila.
197

 

 Výzkumná otázka zněla: „ Jaké motivy vedou lidi k tomu, aby dělali 

dobrovolnickou činnost právě v oblasti canisterapie?“ Odpovědí je, že se lidé věnují 

dobrovolnictví v oblasti canisterapie kvůli tomu, že je k tomu vede fakt, že mají 

vlastního psa, o kterém vědí, že má pro canisterapii vhodné vlastnosti. Dalším důvodem 

je také to, že by s ním chtěli trávit více času, který si oba společně užijí. Zároveň je  

pro ně silným motivem fakt, že je dobrovolnictví v canisterapii baví a chápou ho tedy 

jako příjemnou formu trávení volného času. Za důležitý motiv považují i získání nových 

zkušeností a oporu ze strany jejich okolí. 
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Závěr 

V teoretické části bakalářské práce jsem podrobněji přiblížila pojmy motivace, 

dobrovolnictví a canisterapie, a jejich základní terminologii. V praktické části se věnuji 

výzkumné otázce, co dobrovolníky motivuje k výkonu dobrovolnické činnosti v oblasti 

canisterapie. Tento problém řeším metodou hloubkových rozhovorů se třemi 

respondenty. 

 Na základě získaných dat z rozhovorů jsem dospěla k zjištění, že je motivace  

pro výkon dobrovolnické činnosti velmi důležitým, ne- li dokonce neopominutelným 

faktorem. Výsledky ukázaly, že se dobrovolníci canisterapii věnují hlavně z toho 

důvodu, že je to pro ně příjemně strávený volný čas. Druhým nejčastěji jmenovaným 

motivem bylo také to, že mohou tento čas trávit se svým mazlíčkem, který je také 

spokojený. Zde je důležité, aby byl pes pro canisterapii vhodný. Záleží hlavně na jeho 

povaze, jak uváděly všechny tři dobrovolnice. Dobrovolníci uvedli,  

že je k dobrovolnictví v canisterapii motivovali také jejich známí. Podpora blízkých lidí 

zde tedy také sehrála významnou roli. Velký důraz dále přikládali novým zkušenostem 

a znalostem, přípravě, proškolení, supervizi a vedení od organizace, která by měla 

dohlížet na výkon dobrovolnické činnosti a tím vlastně i na výběr vhodných 

dobrovolníků a udržení jejich motivace. Významným motivem bylo také to,  

že dobrovolníci vědí, že to co dělají, má nějaký smysl. Kromě toho může být určitou 

odměnou i společenské ocenění a hlavně dobrý pocit ze sebe sama. 

 Na závěr je vhodné podotknout, že dobrovolnictví v canisterapii je velkým 

přínosem jak pro uživatele a poskytovatele služeb, tak i pro samotné dobrovolníky  

se psy. Být dobrovolníkem neznamená jen pomáhat druhým, ale také získávat něco sám 

pro sebe, protože to je právě to, co dobrovolníky motivuje. Fakt, že dobrovolnictví není 

finančně ohodnoceno, ještě neznamená, že nenabízí nic hodnotného. Ba naopak, 

dobrovolnictví může být zdrojem nových vztahů, zkušeností, znalostí, místem setkávání 

a sdílení. 

 Práce by mohla být přínosná pro potencionální zájemce o dobrovolnictví 

v canisterapii, kteří by na jejím základě mohli buď získat potřebné informace nebo 

oslovit aktuální dobrovolníky, kteří se canisterapií věnují.  
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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? 

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?  
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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?  
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Příloha č. 2 

Rozhovor s Terezou 

Tak už jsem ti říkala, že to mám, že jo, na bakalářskou práci, kterou píšu na téma: 

Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii. Tak bych tě nejdřív poprosila, jestli bys 

mě mohla něco říct o sobě, nějak se představit. 

Hm. Tak, já jsem vlastně studentka, stejně jako ty, na evangelický fakultě, sociální  

a pastorační práce a stejně tak, jak jsem nastoupila do školy, tak ke stejnýmu ročníku, 

roku, školnímu, jsem začala dělat canisterapii v Motole, v dobrovolnickým centru 

Motol, a začala jsem…… To asi se mě budeš ptát potom co, na tyhle ty otázky, takže… 

No jasný, takže, co vlastně děláš teda, tak studuješ, si říkala, a co třeba děláš ráda  

ve svým volným čase? 

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

dost, protože moc nestíhám a tak nějak celkově se pohybuju furt v tom divadelním 

prostředí, že mě to baví i jako diváka a jako účastníka, baví mě tancovat a baví mě 

studovat na týhle škole. 

Takže koukám, že zájmy máš bohatý (smích) a teda už jsi vlastně říkala, že jo že máš 

teda nějakou zkušenost s dobrovolnictvím a jak dlouho toho dobrovolníka děláš, teďka 

nemyslím konkrétně jenom v tý canisterapii, nebo jestli si třeba dělala i někde jinde. 

Mhm, jo určitě, já jsem vlastně po střední škole začala dělat osobní asistenci jedný, 

mladý ženě na invalidním vozíku, a pak jsem se zapojovala do táborů a týdenních jako 

potkávání  5P, kde jsem měla na starosti jednoho chlapečka a na těch táborech jako se 

prostě to byl klasickej model tábora, akorát že byl pro ty děti ze sociálně slabších rodin, 

ale v podstatě to bylo spíš takový o získávání zkušeností, jako jak se vedou tábory,  

a pak přišla vlastně canisterapie a teďkon, když už jí nedělám, tak jsem začala 

spolupracovat s o. s. Ramus, což je zase nějakej určitej druh osobní asistence formou 

jakoby výletů a víkendovek. 

Takže jak dlouho přibližně třeba děláš už toho dobrovolníka? 

No nějak docela nezdravě dlouho, ale furt mě to baví, protože vždycky, když jsem 

přestala, s něčím přestala, tak jsem chvilku nic nedělala, ale pak jsem zas chtěla začít. 

A… od střední, hm takže… čtyři pět let? 
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Hm, tak to už je dost dlouho, a kolik času tím takhle trávíš, třeba jakoby tejdně nebo 

měsíčně, to je na tobě? 

Hm, 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. A potom se to rozvolnilo a vždycky jsem si našla čas, spíš 

tak jako by jednou za měsíc anebo sem jako pomáhala formou jako ne přímýho 

kontaktu, ale třeba vytváření nějakejch jako věcí, co byly potřeba jako  

pro administrativu nebo tak. Anebo pak zas jako na místě, na těch táborech, to bylo 

intenzivní, nebo na těch víkendovkách, ale už se to jako rozvolnilo, že to nebyla 

pravidelnost, třeba dejme tomu, každý týden. 

Mhm, a co si třeba myslíš, že je podle tebe pro dobrovolnictví důležitý, abys to jako 

mohla dělat? 

No…, hm.., určitě, 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 nebo koordinátorech dobrovolnictva, a určitě i třeba 

nějaký jako, dejme tomu, ne úplně výhody, ve smyslu náhrady tý finanční, nebo jako,  

že je to jako nezisková záležitost, ale 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. Tak se mi jakoby líbí, když se to jakoby vrací třeba 

jinou formou než finanční. 

Jo, když teda mluvíš o těch odměnách. Tak co si myslíš, že je jakoby pro tebe největší 

odměna za tu činnost, že děláš to dobrovolnictví vlastně? 

Mhm (kašle), tak je to jiná forma odpočinku, kdy já odpočívám i střídáním činností, 

takže když třeba pracuju třikrát v týdnu, mám za to normální jako ohodnocení, finanční, 

tak je pro mě třeba příjemný si odpočinout jinou prací. A 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, ale už to de nějak přes moje síly nebo už mi to není 

tak příjemný. Takže se tím dobrovolnicvím tak nějak jako hledám v tom, co vlastně 

jako já všechno jako zvládnu a poznáváním určitě jakoby lidí, který jsou podobný 



72 
 

nátury, že jo. Všechny dobrovolníci, se kterýma jsem se setkala, tak většinou to bylo 

tak, že jsme si jako sedli, než že by to byli úplně jiný lidi, než třeba já. 

Jo, a potom, teda víceméně, ze strany tý organizaci, tys říkala, že vy jste dostali třeba 

nějaký lístky do divadla, že jo a ještě jako potom,  jsou tam ještě potom nějaký další 

formy odměn, kterýma  organizace vlastně dobrovolníků nějak jakoby poděkuje za to, 

že tu činnost dělají? 

No, hm…, určitě tam bylo jako spíš jako vyjádření jako tý podpory, že vždycky jako 

když jsme třeba něco potřebovali, třeba zapůjčit nějaký věci, co se týkalo psa, nebo 

třeba měli jsme jednou možnost, jakoby slevu na krmivo. A.. já jsem jako nejvíc ocenila 

jako to, když vlastě nějaká jako, nějakej jinej subjekt, dal té neziskovce, nebo tomu 

dobrovolnickýmu centru konkrétně, třeba v tom Motole, třeba ty lístky do divadla,  

že to byla jako dotace jako pro mě, a oni to jakoby rozdali těm dobrovolníkům, který 

vlastně tvoří ten program, no. Takže mimo takovejch jako drobností asi jako nějaký 

rautíky , setkání dobrovolníků, prostě kvůli nějakým uplynutím roku, nebo třeba běhu 

dobrovolnickým. 

Hm jo, takže nějak teda ta organizace vás jako dobrovolníky podporuje a ještě mohla 

bys mi říct, kde to teda konkrétně bylo? Kde si dělala toho dobrovolníka v canisterapii? 

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, kde dochází dobrovolník se psem a pak jsou tam ještě společný dobrovolnický 

akce, kdy se sejde víc pejskařů a jejich psů, a je to na oddělení dlouhodobě ležících,  

kde je jako takový společný venkovní setkání teda dohromady dobrovolníků, psů  

a zároveň pacientů. 

Takže jsme se teďka dostali k tý canisterapii, tak mě by zajímalo, proč sis vybrala právě 

tuhle oblast pro to dobrovolnictví? Co tě vlastně k tomu motivovalo? 

No mě by to nenapadlo se toho účastnit aktivně, mě se to třeba jako líbilo, když jsem  

o tom slyšela, ale nikdy by mě to nenapadlo, protože jsem ani já neměla psa tak, nebo 

neměla jsem takový vyhlídky, ale začala jsem s tím dobrovolnictvím díky kamarádce, 

která dělala právě v tom Motole, v tom dobrovolnickým centru, na neurochirurgii. Dělá 

tam dobrovolníka už asi rok, a protože měla vždycky při těch setkáních, tu sešlost, 

plnou jako dětí, že už jich tam třeba bylo někdy i jedenáct, tak potřebovala druhýho 
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člověka k ruce. Takže já jsem vlastně prošla tím školením dobrovolníků a dělala toho 

druhýho asistenta jí, že jsem vlastně nebyla se psem já. A až potom jsem začala dělat já 

se svým psem canisterapii. Ale to bylo díky tomu, že jako 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. Což jsem tak nějak jako odtušila  

z jeho jako pohodový povahy. A tak jsem začala dělat taky canisterapii. Protože jsem  

už měla ty předchozí zkušenosti, jak to jako vypadá, tak jsem se do toho nebála jakoby 

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

toho, těch koordinátorů. Tak prostě vím, věděla jsem, že ten pes, to nějakým způsobem 

zvládne. 

Takže vlastně nejdřív ses tam teda dostala díky tý svojí kamarádce. 

Úplně náhodou, kvůli kamarádce, která tam dělala už delší dobou dobrovolnici a vlastně 

mě požádala o pomoc, protože jsme se znali jakoby už dřív. 

Jo. A potom teda, že vlastně si říkala, že máš vhodnýho psa právě proto, abys to mohla 

dělat. Hm, a já nevím, jestli se ti ta činnost třeba líbila teda, že si potom, že ses rozhodla 

to dělat sama. 

No, hm, určitě. Hm. Byla to jakoby. No, jako vlastně to bylo jako takový logický 

vyústění, že když už Šárka, ta kamarádka nepotřebovala vlastně tu pomoc, protože  

to dobrovolnictví tam ukončila. Tak jsem vlastně chtěla pokračovat, a po krátký pauze, 

kdy jako jsem neměla ještě jako psa, kterej by to jako zvládal, ale pak jsem se k tomu 

zase chtěla vrátit.  

Jo, takže o canisterapii ses teda dozvěděla přes tu svojí kamarádku nebo už si o ní nějak 

něco věděla třeba předtím? 

Tak už sem o ní věděla, od  současný koordinátorky toho dobrovolnickýho programu 

fakultní nemocnice Motol, protože je bejvalá studentka, hm, na ETFce. (smích)Takže 

jsme se setkali už na nějakých, taky akcích, jako volnočasových, kde jsme se jako 

poznali a ona mi o tom, jako někdy jako říkala.  
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No a myslíš se teda, že (odkašlaní), že je veřejnost o canisterapii jako dostatečně 

informovaná? Že se k těm informacím, oni, vlastně lidi dostanou, já nevím, v běžným 

životě? Že se s tím setkají třeba na internetu. 

Hm. 

Nebo nějakou jinou propagací třeba. 

Hm, myslím si, že jako klasicky jsou jako docela zmatky, že si to pletou třeba  

s asistenčníma psama. A že vlastně člověk, kterej jako nepracuje třeba, já nevím,  

s dětma ve školství, nebo jako v sociální práci, nemá prostě nějaký klienty nebo 

pacienty, nebo není nějak ve styku s takovouhle profesí, tak si myslím, že nevím, jestli 

úplně ví, že jako takhle už funguje canisterapie a jaký má výsledky. A pro co všechno je 

ten pes asi jako vhodnej a k čemu všemu může jako napomoct. 

MHm. 

Takže spíš ne. 

Jo, a ty si vlastně říkala, že si tu canisterapii vlastně dělala jako dobrovolník, a potom  

si ji teda dělala se svým psem, který měl ty canisterapeutický zkoušky, který jste teda 

skládali? Nebo neměl? 

Právě že ne. (usmívá se) Když jsem začínala s tou kamarádkou jako její asistenta,  

tak její pes měl, hm, normálně canisterapeutický zkoušky. Hm, ale ten můj pes, tak ten 

prošel jenom tím, těma zkouškama toho dobrovolnickýho centra. To znamená, že on 

oficiálně nemůže dělat canisterapii. Hm, v žádným zařízení, je to jako na domluvě. 

Někdy jsou k tomu jako svolný lidi, jako že jím to nedělá problém a stačilo jim vlastně 

jenom to, že už prošel tím Motolem, ale oficiálně je to vlastně necanisterapeutickej pes.  

Mhm, a plánuješ třeba do budoucna s ním ty zkoušky si ještě udělat? 

Tak pro mě je to jakoby finanční otázka, i když to není tak drahé. Stojí to okolo tuším 

od pěti až do deseti tisíc. Ale v současný době, protože vím, že se Žofrém můžu chodit, 

hm, mezi třeba jako děti a i vlastně moje spolubydlící, pracuje s Žofrém neoficiálně 

vlastně s klienty, kde to není úplně jako metodicky vedený, ale ten pes tam jako je při té 

práci a stejně nějak jako působí. Takže si myslím, že se s tím ten pes stejně potkává,  

a že je tam jakoby, jako tak furt. A že ty zkoušky, hm, nechávám tak jako na volno. 
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Kdybych jako jo v tom viděla pro sebe nějakou jako vidinu toho, že bych se  

tý canisterapii, chtěla věnovat nějak víc, tak možná v budoucnu ano, ale v současný 

době neuvažuju o tom, že… 

Mhm. A myslíš si, že jsou ty zkoušky důležitý anebo že už to je jenom jako nějakej 

detail k tomu, abys prostě to jakoby mohla dělat jako více méně na tý profesionální 

úrovni? 

No, je to důležitý kvůli tomu, že někdy si nemůžou dovolit, tě pustit mezi klienty, nebo 

mezi děti, mezi pacienty, aniž by ten pes měl ty papíry. Takže jeto určitě důležitý.  

A do budoucna, když ten pes už má nějaký zkušenosti a je určitý povahy a nátury, tak je 

to pro toho psa spíš jako taková formalita, kterou si myslím, že zvládne a není to vlastně 

pro něj ani žádnej stres, protože je to takovýto jako nutný potvrzení. Prostě jakoby další 

papír, ale určitě to může přinýst i nějakou jako metodickou oporu, jak jakoby 

přistupovat k tomu psovi, jak jakoby vést tu canisterapii, čeho si všímat, když se třeba 

ten člověk setká na tom kurzu s jinýma pejskařema, tak může vidět jiný zkušenosti  

a možnosti. 

Takže myslíš, že je to spíš důležitý, jakože pro člověka než pro toho psa? 

Ne, myslím, že je to důležitý i pro toho dobrovolníka nebo může to bejt i teda jako 

částečně hrazený finančně pro člověka než pro toho psa. Protože ten pes v sobě má 

jakoby nějakou kapacitu a určitě teďkon třeba ten můj pes, to není jeho strop, co on by 

jako dokázal. Asi by dokázal ještě víc, ale otázka je jestli to jako rozvíjet, a jestli člověk 

chce rozvíjet a na tom kurzu by to třeba jako mohl ten pes nějak jako v sobě objevit, 

nebo nějak jako si zažít a začít se takhle nějak chovat. Ale spíš to vidím, jako že by to 

bylo důležitý pro mě. Abych byla já krytá a nějak to vypadalo, hm, prostě oficiálnějc  

a víc věrohodnějc, kdybych chtěla třeba canisterapii ještě někdy dělat jinde než  

v Motole. 

Mě teda ještě možná napadá otázka, když vlastně si říkala, že si nejdřív dělala toho 

jakoby dobrovolníka bez psa, že jo, u tý canisterapie s tou svojí kamarádkou, a potom 

vlastně si to dělala i sama s tím svým psem, tak jestli si viděla nějakej rozdíl mezi tím, 

že teda ten pes ty canisterapeutický zkoušky má, anebo nemá. Jestli třeba byl nějak líp 

vycvičenej než prostě potom ten tvůj pes třeba. 
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To právě se dá hodně porovnat, protože ta Matylda, ta fenka tý mý kamarádky,  

tak ta byla výrazně starší, to byl jako desetiletej pes. Možná devět deset let jí bylo.  

A Žofré  byl zase hodně jakoby  mladej, takže tam ten temperament, byl někde jako 

jinde. A ona je spíš, hm, ta fenka byla zase spíš jako na hlazení a na nějaký jakoby,  

že ty děti jí třeba česaly a cvičily i jemnou motoriku, hrubou motoriku, jako že jí vodili 

na vodítku. A 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 a nechá se pohladit, 

to všechno fajn, ale jako v podstatě nevydrží moc nějaký jako, hm (odmlka, přemýšlí). 

No ona jakoby v Motole se dělá ta canisterapie jenom toho prvního stupně, že se třeba 

nepolohuje a nedělaj se nějaký takovýhle věci. Takže na tu jakoby toho prvního stupně 

je úplně ideální, protože je to pes, kterej jakoby vydrží chvilku v klidu, může si ho 

člověk pohladit, není agresivní, ale zároveň je to předvádivej pes, kterej prostě jako spíš 

jako reaguje na ty povely a baví ho vlastně ukazovat, co umí. 

Jo tak mě přijde, že asi oba dva teda měli, každej nějak svoji jakoby více méně výhodu, 

že jo. 

Nemyslím si, že by Matyldě nějak ty zkoušky pomohly, protože ona vlastně byla 

odjakživa mezi dětma, fungovala právě v tý organizaci 5P, jezdila na tábory a fungovala 

jako, dost jako samostatná jednotka, a byl to takovej pes, kterýho všichni tak nějak jako  

brali už jako canisterapeuta i před zkouškama. Ale právě ta Šárka si to udělala kvůli 

tomu, aby vypadalo to víc jako oficiálně a chtěla pak jako dělat u nějakých jako jiných 

organizací canisterapeuta. Hm. Ve speciální základce tuším, pracovala s autisty, a tam 

už potřebovala oficiální potvrzení, že ten pes vlastně splňuje nějakou tu normu, jak byl 

měl ten canisterapeutickej pes vypadat, nebo spíš, co umět, a co by měl dělat. 

Jo, takže asi z toho nějak vyvozuju závěry, že teda canisterapeutický zkoušky pro toho 

psa nejsou teda tak důležitý jako pro toho člověka, že jo. Podle toho, co si vlastně 

říkala, tak to teda spíš souvisí s tím, jakej ten pes je, než jestli teda ty zkoušky má.  

A já teďka asi zase přeskočím a ještě bych se tě ráda zeptala, jestli tě nějak 

dobrovolnictví ovlivnilo, případně jak, jestli pozitivně, negativně? 

Hm.(Odmlka, přemýšlí) Tak motivovalo mě k tomu dělat sociální práci, takže nějak 

jsem se vlastně chtěla věnovat pomáhající profesi na základě zkušenosti  

z dobrovolnictví a 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, který vede ty 
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dobrovolníky a nějakým způsobem je školí. 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, a možná, čím víc laiků tak, tak jako to může obohatit nějakej proces třeba 

práce s klientem, protože někdy ten laický pohled, a ne ten odborný, mlže bejt do jistý 

míry pomáhající nebo přínosný oboum starám. 

Takže v tom teda spatřuješ spíš jako samý pozitiva než nějaký negativní, nevím, 

zkušenosti třeba? 

Asi, hm, jsem jednu dobu třeba na sobě pozorovala, že moc dobrovolnictví může značit 

taky to, že se trošku za to jakoby člověk může jako schovávat, že přeci jenom jako dělat 

jenom dobrovolnictví, není úplně jako to co by člověka jenom sytilo, že třeba je potřeba 

dělat i jiný věci a třeba se i začít ohlížet po tom, jako jakou práci zvolit, protože 

dobrovolnictví je vlastně nefinančně ohodnocený, a tím si myslím, že to do jistý míry 

ovlivňuje i to, jak se člověk chová a jak přistupuje k tý práci. A to může bejt pozitivní 

pohled, hm, že se třeba chová víc lidsky a věnuje tomu větší osobní nějakej jako 

interest, ale na druhou stranu si může dovolit třeba časově, časovou nedochvilnost, 

může si dovolit jako vlastně překračovat, hm, nějaký hranice, který třeba v profesi nebo 

v povolání si jako dovolit už nemůže. Hm, je pořád jako chráněnej, nemá moc 

zodpovědnost, jeto vlastně všechno na bedrech někoho jinýho a spolíhá  se na to, že ten 

dobrovolník si s tím nějak jako poradí sám a najde si tu hranici právě, jak moc být 

aktivní a kdy už jako ne a kdy třeba jako požádat o pomoc toho koordinátora  

a co zvládne sám.   

A co myslíš, že ti je jako největší odměnou za tu dobrovolnickou činnost. 

(Smích)Asi to, že jsem zjistila, že dokážu jako pracovat dobře, hm, bez nároku  

na honorář, a hm, největší odměnou? Největší odměnou jsou určitě ty zkušenosti,  

ale nejenom moje zkušenosti, který já získávám, anebo jsem získala v minulosti,  

ale i ty zkušenosti ostatních dobrovolníků. 

Mhm, takže nějaký zkušenosti a nový dovednosti, jako nějaký zážitky třeba. 

Mhm, No, a taky to jakoby posouvá mě v tom, že třeba jako dokážu líp jednat s lidma, 

nebo víc organizovat nějaký věci, protože při výkonu canisterapie, když se tam sešlo 

třeba víc dětí, tak sem to musela nějak jako já už sama zorganizovat. Předtím jsem byla 
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třeba zvyklá, že jsem na to nikdy nebyla sama, a teď sem byla postavená jako před věc 

který sem, nebo před situaci, který jsem musela nějak čelit, a nemohla jsem si dovolit  

to jako nějak nezvládnout. A vlastně to bylo pak zpětně vždycky jakoby pozitivní,  

že jsem byla ráda, že se to nějak zvládlo, i když to nebylo určitě jako perfektní a nevím, 

jestli to někdy perfektní bude, ale. To je taková jakoby výzva, že dobrovolnictví jako 

není přesně jako vždycky jasně daní, jaká je tam náplň práce a jakej je ten vztah vůči 

klientům, teda v tý fakultní nemocnici to byli vlastně pacienti, že to bylo jakoby ještě 

jiný, jiný odvětví tročku jako lidí, než se kterýma se člověk setkává.  

Tak, zkušenosti, tak nevím a podporují tě třeba tvoje rodina, nebo tvoji přátelé, nebo 

naopak se k tomu stavějí jako nějak negativně? 

No, rodina rozhodně ne. 

Ty jsou jako proti úplně? 

Ty jsou úplně proti. Myslím si, že tomu moc jako nerozumí, nejsou na to zvyklý.  

Je to pro ně něco úplně nezvyklýho a neznámýho. A ze začátku jsem jim o tom jako 

říkala, a teď už vlastně, už si o tom ani jako nepovídáme, protože vím, že by ta reakce 

jejich byla zase jako opět negativní. Ale ve smyslu ne negativní, jako že by se chtěli 

vůči tomu nějak jako vymezit, ale spíš jako úplný nepochopení. A že, vlastně tomu 

nerozumí no.  

A v čem myslíš, že to jejich nepochopení jako pramení, nebo v čem spočívá? 

No, že nemají tu zkušenost. Myslím, že neví přesně, co si pod tím představit. A proč by 

měl vlastě člověk věnovat svůj čas, hm,  práci. Oni to berou jako práci. Ale zas na 

druhou stranu třeba, když se podívám na postoj mýho přítele, kterej zase to hrozně 

obdivoval a myslel si, jak jako jsem úžasná, nebo jak dobrovolnictví je úžasný, a že ty 

lidi jsou nějak výjimečný, tak pak, když si to zkusil sám, tak si myslím, že tím,  

tou osobní zkušeností si vlastně zažil to, že nemusel dělat nějaký extrémní výkony,  

že se vlastně choval jako přirozeně a dělal to, co mohl a to co nechtěl, tak už prostě jako 

nedělal nebo nemusel, hlavně ho do toho nikdo nenutil. To jsou takový jako ty pohledy, 

kdy jako člověka jako obdivujou úplně neúměrně tomu, co dělá anebo pak, když to jako 

nepochopí a nějakým způsobem to, hm, odsuzujou, nebo nedokážou se k tomu vyjádřit, 

nějak, hm.  
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Tak z toho asi vychází teda, že ta osobní zkušenost je asi na tom to nejdůležitější,  

aby se teda k tomu nějak jako lidi mohli postavit, že jo? 

Mhm. 

Hm, a splnilo třeba dobrovolnictví v canisterapii tvoje očekávání? S čím si tam přišla 

třeba? 

Určitě (zamyslela se). Hm. Taky mě to ale spoustu očekávání zbořilo. 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, 

protože sem mohla pracovat právě na oddělení dětské psychiatrie, a to je vlastně 

oddělení, na které jsem já jako původně úplně chtěla, protože tam se vyskytujou jakoby 

děti a mladiství do nějakých šestnácti, sedmnácti let. A to je vlastně i cílová skupina,  

se kterou jsem já chtěla v budoucnu pracovat. Tak to bylo takový jako zajímavý 

propojení. Toť vše. 

A naopak třeba je potom něco, co ti na tý činnosti jako nevyhovuje? 

No, že musí jako hodně improvizovat, protože člověk, když se věnuje třeba doma 

nějaký přípravě, co všechno bude dělat a vymyslí si i něco, hm, co se netýká úplně tak 

toho psa, ale třeba nějaký aktivity, který směřujou k, hm, jako k poznávání třeba psů 

jakoby obecně, tak si to jakoby připraví doma, a pak nemůže jako čekat, že mu to vyjde. 

A že třeba konkrétně ta příprava na to setkávání, hm, se často míjela jako účinkem,  

že pak stejně musíme nějakým způsobem improvizovat, podle toho, jestli se šlo ven, 

kolik bylo dětí,  v jakým byly rozpoložení ty děti, jestli byly aktivnější, pasivnější, jestli 

vůbec jako k tomu psovi nějak přistoupily, že spousta dětí se i jako bála ze začátku psa. 

Někteří se úplně vrhnou na toho psa. Takže to bylo furt o tom upravování toho 

programu. Takže pokaždý to bylo úplně jako něco jinýho a ta struktura se tam hledala 

dlouho a stejně fungovala jenom jako částečně.  

A myslíš si, že by se dalo jakoby něco z toho vylepšit? Třeba jako zrovna konkrétně  

v tom vztahu toho psa a dítěte třeba? Já nevím, ty děti třeba nějak předem s tím psem 

jako seznámit? No nevím, To je otázka.  
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(Smích) Hm, když se tam pak vyskytne třeba dítě, který se těch psů, toho psa bojí, nebo 

nemá vůbec žádný zkušenosti se zvířetem. Nikdy jako nevyrůstalo se zvířetem, tak je 

pro něj jako těžký pochopit, proč by mělo jako teďkon něco se psem dělat, a tak ho jako 

nenutit určitě a na druhou stranu, když je tam vidět nějakej zájem, ale pořád ten strach, 

tak třeba s dítětem individuálně a hm, trošku se oddělit od tý skupinky, aby to dítě mělo 

jakoby klid aby i ten pes měl klid se jako soustředit na toho jednoho člověka. A neměl 

kolem sebe jako další, další děti, který chtěj tu pozornost taky od něj. 

Mhm, a asi poslední otázka, kterou bych na tebe měla, je jestli se dobrovolnictví chceš 

věnovat jako i nadále, do budoucna? Případně v jaký oblasti, nebo jestli tedy konkrétně 

tady v tý canisterapii? 

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

což se mi třeba už na praxích někdy stalo. Kdy jako já nabídnu, že mám psa, kterej má 

určitý předpoklady a jestli oni nechtěj, ale jinak jako já osobně teďkon, jak jsem myslím 

říkala, neplánuju nějak dodělávat zkoušky, nebo sama si hledat nějaký místa, nebo se 

vrátit třeba do fakultní nemocnice Motol, to neplánuju. Ale u dobrovolnictví chci zůstat, 

protože je to forma trávení volnýho času a už sem na to zvyklá. A už to není o tom 

jenom, že se sama poznávám a zkouším svý hranice, ale je to o tom, že už tam mám  

svý kamarády, známý a děláme nějakou věc společně. Jako kdyby jsme spolu chodili 

třeba na kroužek. 

Tak ti moc děkuji za rozhovor, Terko. 
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Příloha č. 3 

Rozhovor s Jitkou 

Tak já bych tě nejdřív poprosila, jestli bys mi mohla říct něco o sobě, případně  

se představit? To nechám na tobě. 

Tak, já se jmenuju Jitka Špičanová (smích). Studuju třetím rokem JABOK a ETFku, 

přesně sociální práci. A, hm, ve volném čase se věnuju dobrovolnické činnosti 

v domově pro seniory a pracuju v kavárně ještě a 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. Hm, teď přesně 

nevím, kdy to bylo, 2012-14.  

Jo, takže teda z toho vyplývá, že nějakou zkušenost s dobrovolnictvím už máš a teda jak 

dlouho děláš dobrovolníka? 

Hm (smích). Tak v Dobroduši to byly dva roky a teďka už rok. Takže tři. 

Teďka rok a jak často třeba tejdně to děláš? 

No vlastně, dřív jsem to dělala jednou tejdně dvě až tři hodiny a teďka to bývá třeba 

jednou až dvakrát tejdně. Většinou po hodině jenom, protože je to jako aktivizační 

činnost pro seniory a tak aktivizační činnost probíhá většinou jenom jako hodiny 

dopoledne nebo odpoledne.  

Mhm, a co pokládáš vlastně při výkonu tý dobrovolnický činnosti jako za důležitý?  

Co si myslíš, že je pro výkon dobrovolnictví důležitý faktor, aspekty nějaký? 

Tak pro mě bylo důležitý zaprvý asi (zamyslí se) vedení, od tý který organizace, hm, 

nějaký předběžný jako proškolení. Příprava na to jaký situace, který třeba například 

mohou nastat. Což bylo nejdůležitější hlavně v Dobroduši, protože tam jsem se scházela 

s tou klientkou sama, bez jako dohledu nějakýho profesionála. Takže tam určitě bylo 

podstatný to školení a taky pravidelný supervize. To považuju v dobrovolnictví jako 

hodně důležitý a nemělo by se to určitě opomíjet.  

Jo a teda, když si zmiňovala ten Dobroduš, tak to je přímo organizace, kde jsi dělala  

tu canisterapii teda? 
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Jo. Nebylo to teda pod žádným jako odborným vedením. Já jsem se k tomu trošku jako 

uchýlila sama na vlastní pěst a bylo to vlastně jako z důvodu… Vlastně vyšlo to 

v podstatě od klientky nějaká jako žádost nebo potřeba.  

Takže faktor, který tě jako motivoval k tomu dělat tu canisterapii vzešel teda na žádost 

nějakýho klienta? 

Ano.  

Jo, a kde ses teda dozvěděla, že vlastě oni to tam dělaj? Jako že to můžeš dělat zrovna 

na tom pracovišti? 

Hm, vlastně jsme to řešili. Já jsem jednou vzala na naši společnou schůzku teda psa  

a pak jsem to řešila na supervizi, jestli jakoby je to možný. Jestli s tím není nějaký 

jakoby problém nebo tak a mluvili jsme o tom vlastně jak s naším supervizním 

vedoucím, tak i s mými, s moji klíčovou pracovnicí v Dobroduši a všichni to chválili, 

ale hlavně jakoby z toho důvodu, že to jakoby vůbec ten podmět vyšel od klientky. 

Takže z toho důvodu neměli nic jako proti a byli naopak pro. A vlastně, i když já pak 

sem odešla, tak to i doporučovali následovnici mojí. Dobrovolnici, která přebrala  

tu paní.  

No a teda, když říkáš, že sis tam dovedla svýho vlastního psa, tak ty si s ním jako 

absolvovala nějak ty zkoušky, aby mohl jako tu canisterapii dělat, nebo abyste jí jako 

tým mohli dělat? 

Ne, bylo to bez zkoušek.  

Jo, bez zkoušek. A jak si věděla teda, co máš jakoby dělat? Co máš používat nebo tak? 

No jako určitě to nebylo v nějakým… (zamyslí se) jestli jsem jednala dost intuitivně  

za prvé a za druhý jsem věděla jakoby něco málo o tom z knihy, kterou jsem četla a z… 

Já jsem vlastě psala před nějakejma těma rokama ročníkovou práci úplně stejnou  

na tohle téma. 

A z jaký knížky jsi teda čerpala? 

Hm. (smích) 

(smích)Když si vzpomeneš teda, nebo autorku. 
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(smích). Taková hnědá knížka. Jmenuje se canisterapie… (pátrá v mysli) No, já ti jí 

můžu dohledat. Já ji mám doma v knihovně, ale… Byla to taková jakoby jedna 

z prvních knížek, co byla vydaná tady a ta autorka myslím studovala  

na Českobudějovický univerzitě. 

Nebyla to Galajdová? 

Jo. (smích) To byla ona. 

Tak, když si říkala, že si jednala teda intuitivně. Mohla by si mi říct, co to jako 

obnášelo? Co si teda s tím psem dělala s těma klientama? 

Jo tak, ona to byla klientka jenom jedna, protože jsem po celý dva roky měla jednu 

jedinou klientku a intuitivně jsem vyházela hlavně z toho, že(odmlka) s péčí  

o toho klienta s duševním onemocněním není zas tak jakoby podstatný… Není tam tím 

hlavním smyslem nějaký jako, já nevím, polohování a podobný věci. O tom jsem 

nemusela zas mít jako takový povědomí, ale spíš šlo vyloženě o ten fyzickej kontakt se 

psem, že já jsem věděla, že ono jí jakoby v jejím nervovým rozpoložení velice pomáhá 

ten kontakt. Jakoby hlazení psa a taky jí jakoby dodává sebedůvěru, když jsme šli  

na nějaký místa, který neznala, když jakoby měla po boku prostě toho psa, a třeba ho  

i mohla jakoby víst a tak. Takže jí to jakoby zvyšovalo její sebedůvěru a hlavně to 

jakoby odvádělo pozornost od těch faktorů, co jí začínaly, jakoby rušily a přiváděly  

do těch stavů jako úzkosti a tak. Takže to bylo jakoby, že jo jako hodně, že jí to 

rozptýlilo prostě. Takže takhle asi. 

Tak, jestli to dobře chápu, tak si myslíš teda, že vlastně nepotřebuje ten pes mít ty 

zkoušky, aby tohle mohl dělat? 

Hm, já si myslím, že jako určitě si myslím, že je potřeba, aby ten pes měl určitě nějakej 

jako základní výcvik. Aby toho pána poslouchal. Samozřejmě, aby nebyl agresivní  

a podobně, ale pokud jakoby se nejedná, hm, vyloženě o to, že (odmlka)… Jakoby vím, 

jak to probíhá třeba jako v nemocnicích. Kde jde jakoby dost o to polohování  

a podobně. Tak si myslím, jakoby, že není důležitý aby nějaký jako zkoušky měl.  

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 

(smích). 
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Jo, tak děkuju a plánuješ třeba do budoucna nějak s tím psem si ty zkoušky udělat, 

abyste to mohli jako praktikovat jako teda canisterapii?  

Určitě, určitě ne, protože už je bohužel starej a i teďka jakože s mými rodiči v Hradci, 

ale mám v plánu, pokud doufám, se mi podaří zůstat i v Praze v tom domově  

pro seniory nebo v jiný aktivizační službě pro seniory. Tak bych ráda, se svým dalším 

psem, teda (smích) pokud si ho pořídím, absolvovala i nějakej jakoby výcvik, protože 

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

protože já z něj jakoby cítím, že když si vyberu psa a…, kterej podstoupí  nějakej 

základní výcvik asi socializačních dovedností. Tak on má v sobě jakoby nějak, prostě 

vštípený, že ví, jak se má chovat a on se chová přirozeně. Ale nějakej ten výcvik by byl 

spíš důležitej asi jako pro mě osobně. Pro můj nějakej jako lepší pocit a proto,  

abych získala víc jako zkušeností od odborníků a tak. Takže ne zas tolik pro toho psa, 

jako spíš pro mě. Kde by ten výcvik určitě byl důležitej.  

Hm, tak když tě tak poslouchám, tak přemýšlím nad tím, jako jak tě třeba jako ovlivnilo 

to dobrovolnictví, nějak do budoucího života? Co ti to třeba dalo? Nebo mě přijde,  

že vlastně tím, že jako chceš do budoucna tu canisterapii dělat, tak ovlivnilo tě to ještě 

nějak jinak než, že chceš vlastně s tím svým psem budoucím to dělat? 

Hm, tak já myslím, že jako asi jednoznačně 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. Jak je  pohoda a nějakej vnitřní klid na daleko lepší jako úrovni,  

než když jsme toho psa neměli. A to pro mě bylo asi jako nejdůležitější, no, že jsem 

věděla, jakože to nebyl jenom nějakej jako okrajovej, prostě faktor, ale že se kolem 

toho, celá ta naše schůzka točila. A žer 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. 

Hm, tak to možná souvisí i s další otázkou, kterou jsem měla připravenou tak,  

co vlastně pro tebe je za tuhle činnost největší jakoby odměnou? Co tě jakoby 

uspokojuje v tom, že to vlastně děláš? 

Hm, tak (smích) 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. Prostě protože mu byla věnována 
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pozornost a bylo to tam jako oboustranný. Takže určitě jak od klientky, tak od psa  

a to se následně přenášelo na mě, takže… 

No a  ještě, jsou potom pro dobrovolníky takhle nějaký jako specifický odměny, který 

třeba jsou ze strany organizace nějak zařízený? Nebo jenom teda více méně nějakej 

dobrej pocit? 

Ne určitě ne. (smích)Pokud se jedná o to, že je to dobrovolnický, tak tam určitě žádná 

jako odměna nebyla, kromě toho, že mě pochválili, že jsem s tím jako přišla a že mě to 

vůbec napadlo. Což mě samozřejmě potěšilo, tahle ta pochvala, ale jinak jako žádný 

další ohodnocení tam nebylo. Než, že to pak jakoby je vlastně na profesionální úrovni, 

když má člověk jakoby certifikát a má složený ty zkoušky. Takže vím, že v zařízeních, 

kde jsem byla na různejch praxích, tak docházeli, hm, slečny s canisterapeutickým 

psem, a ty to vlastně jakoby dělali jako zaměstnání no nebo přivýdělek. 

No, protože já jsem taky ještě se dočetla, že se dělají třeba jako nějaký akce  

pro dobrovolníky, kde se odměňujou potom nějakýma jako malejma dárkama, jakože  

ze strany organizace. 

No tak, to u nás nebylo.  

A jak tě třeba v dobrovolnictví podporují tvoji blízcí? Jako rodina nebo tak, tak jestli 

jsou pro nebo proti? Případně, co třeba… 

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

nepochopení z toho důvodu, že je to neplacený prostě no. Jako že většina mých přátel 

pracuje v normálním zaměstnání, za který dostávají normální mzdu a úplně nejsou 

schopný pochopit, že svůj volný čas věnuju něčemu, za co mám v podstatě jenom 

dobrej pocit, a ne na chleba že jo. (smích) 

To je zajímavý (smích). Takže z toho vyplývá, že tvoji kamarádi by asi pravděpodobně 

dobrovolnictví nešli dělat z toho důvodu, že to je teda jako neplacený. 

Přesně tak. 

A nemáš žádnýho motivovanýho kamaráda, kterýho…? 

No určitě do těhlech motivovaných kamarádů, můžu počítat kamarády ze školy a i další 

kamarády, co mám bych řekla jako po světě, protože vím, že jsou celkem zvyklý na to, 
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že část svého času, ať už to jsou prázdniny nebo víkendy, tak věnujou nějaký 

dobrovolnický činnosti. Třeba mám kamarádku ze Španělska, která každej rok,  

už asi 6 let jezdí na dva měsíce dělat dobrovolníka v létě a že ta má přes rok normální 

práci. Takže od těhle těch určitě jakoby cejtím podporu, ale nejsem s nima zas tak často 

v kontaktu. (smích) 

No tak, ještě bych se tě ráda zeptala, jestli teda dobrovolnictví v canisterapii konkrétně 

nějak splnilo teda tvoje očekávání? Co sis pod tím představovala? Jestli sis teda 

odnesla, co sis jakoby chtěla odnýst? 

Určitě, určitě jo. Já jsem do toho šla s tím, že to prostě zkusím. Uvidím, jakej to bude 

mít výsledek a hlavně jako efekt na moji klientku. 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.  

A je třeba něco naopak, co ti jako nevyhovovalo? Co bys chtěl změnit případně? 

Hm, no, 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. 

Mhm. Takže myslíš, že by se to dalo vylepšit teda jenom tím výcvikem. Jinak v tom 

jako nevidíš žádný, nevím, negativní…, třeba já nevím, nějakou zkušenost,  

že přemýšlím teďka konkrétně co. Jestli něco ještě jinýho, krom toho tvýho výkonu 

vlastně není na tý canisterapii špatně jakoby? Co by se ti tam nelíbilo a dalo by se 

jakoby zlepšit? 

Tak já to nemám jakoby ze svý zkušenosti, ale co jsem tak jakoby zažila na některých 

místech, tak na některých místech mi přišlo, že to bylo jakoby špatně pojatý v tom,  

že tam bylo na toho psa toho prostě moc no. A že jsem se setkala i s tím, že docházela 

prostě jako do školky, hm, pro děti s mentálním postižením, slečna se psem, kterej jako 

i štěkal a podobně a to přitom jako zkoušky a výcvik a certifikát, to všechno měla,  

ale prostě tohle to ti jako nezaručí to, že ten pes prostě bude ten jako vhodnej no.  

Mhm. 

Takže to bylo jediný, co mě na tom jako trochu mrzelo, že jako on sice prostě jako 

složil zkoušky, ale já když sem to pak jakoby viděla naživo, tak to prostě nebyl  
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ten vhodnej pes a to mě trošičku jako na tom překvapilo a přišlo mi to jako negativní. 

Že vlastně nevím, jestli je to tak, že, hm, ten certifikát jako dostane každej druhej  

a pak to může jako dělat, ač… 

Jo takhle, já jsem si myslela, že to je právě přísnější teda s tím. S tím děláním těch 

zkoušek. Vlastně, že mají povolený tři pokusy, že jo, nebo kolik? Aby si zjistila, jestli 

ten pes teda… 

No, já nevím, jestli to bylo tím, že jako nebyl připravenej na tu, na situaci a z mýho 

pohledu tam jakoby na něj bylo i moc dětí, no. Že mi přijde ta práce trošku jako 

smysluplnější, když je to i jako individuální. Jako jeden na jednoho třeba nebo tak.  

A tady, když přišel do místnosti, kde prostě pobíhalo a řvalo patnáct dětí, tak to prostě 

jako na toho psa mi přišlo jako moc. A vlastně jsem se ani nedivila jako, že štěkal a byl 

z toho dost, jako evidentně, vynervovanej. 

Jo a ty si teda ještě, když si teda, abych se, to už se zas vracím na začátek, ale ty si 

říkala, že si to dělala teda jenom s jednou klientkou? 

Jo. 

Nechodila si jakoby k dalším. 

Ne ne ne. My jsme tam vlastně jakoby…V Dobroduši je ten kontakt takovej, že jako 

dobrovolník a klient jsou jeden na jednoho a po dobu dvou let.  

Jo takhle. 

Takže, jako maximálně. Může to bejt samozřejmě míň, ale my jsme byli spolu dva roky, 

takže jsem to dělala jenom s jednou. 

A jaký plemeno ten tvůj pes je? 

Jo, je to labrador. 

Labrador, tak ty jsou docela typický, že jo.  

No. To je hodně typický. Ale zkusila jsem jednou vzít i psa jako kamarádky, o kterým 

jsem věděla, že povahu má jakoby taky dobrou a že rozhodně tam nehrozí nějaký 

agresivní jednání a tak. A to byl voříšek teda.  
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Mhm, já ještě přemýšlím nad otázkou, jestli si myslíš, že je o canisterapii vlastně 

veřejnost jako dostatečně informovaná? Anebo jestli by to chtělo větší propagaci proto, 

aby se o tom jako lidi dozvěděli? Protože mě třeba přijde, že kdybych na to tu práci 

nepsala, tak sice jsem se s tím setkala jednou na praxi, že jo v zařízení, ale přijde mi,  

že to jako není úplně tak jako nějak propagovaný, že to vyloženě chce hledat jako. 

Jo no, já jako vyloženě vím, že jsou prostě jako dvě skupiny lidí. Jedna, která se 

pohybuje v nějaký jako sociální oblasti, jako mi prostě studenti tady toho nebo další 

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.  

Ale pak, když jsem jakoby řekla, něco jako terapie se psama, tak si to hnedka jako 

začali spojovat a že jo, o tom jsem slyšel a podobně, ale nějak to neměli vůbec spojený 

s tím termínem canisterapie. Ale jinak si myslím, že já, když jsem se o to začala 

zajímat, tak to bylo už prostě nějak pět, šest let nazpátek, když jsem si právě koupila tu 

knížku od tý Galajdový. Tak vím, že o tom bylo ještě jako strašně málo a teďka už je to 

určitě, určitě je to lepší. Mohlo by to bejt ještě lepší (smích), ale věřím, že už je to  

na docela dobrý úrovni.  

No a poslední otázku, kterou bych ti dala je, jestli se chceš vlastně i v budoucnosti dál 

věnovat dobrovolnictví, a třeba jako jestli v jiný oblasti nebo konkrétně teda tady 

v týhle? 

Jo, já myslím, že určitě jo, v nějaký dohledný době. Určitě ještě budu rok studovat, 

takže určitě. Nejsem si úplně jistá, jak to pak půjde skloubit s prací, ale do tý doby, 

dokud jsem student, tak určitě s dobrovolnictvím počítám.  

Tak jo. Tak já bych ti moc poděkovala za rozhovor. A určitě v dobrovolnictví pokračuj, 

protože je to velmi záslužná činnost. Děkuju moc.  
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Příloha č. 4 

Rozhovor s Veronikou 

Tak jo, tak já bych Vás nejdřív poprosila, jestli byste se mi mohla nějak stručně 

představit? Něco mi o sobě říct? 

Mhm. Takže, já se jmenuju Veronika Bínová.(zamyslí se) Narodila jsem se v Praze  

a žiju v Praze. Studovala jsem veřejnou správu. Momentálně, hm, momentálně pracuju 

v oboru facility. Hm, možná asi přejdu rovnou k těm zájmům, což je teda můj pes. Mám 

sedmiletou border kolii, se kterou se věnuju různým psím sportům a i canisterapii. 

Jo a ještě, jestli byste mi teda mohla říct, vy vlastně říkáte, že už nějakou zkušenost teda 

s tím dobrovolnictvím máte, že děláte tu canisterapii? 

Ano. 

A ještě všeobecně máte nějakou jinou zkušenost s dobrovolnictvím? Třeba v nějaké jiné 

oblasti? 

Hm, pomáhám jakoby organizačně s akcema pro útulky. 

A jak dlouho už dobrovolnictví děláte? 

Nějak pět let. 

Jo takhle, pět let.  

Ale jsou to většinou nepravidelný akce. Co se týká dobrovolnictví přímo  

v tý canisterapii, tak tu dělám asi tři čtvrtě roku.  

Mhm, asi tři čtvrtě roku a jak vlastně tím často trávíte týdně třeba? 

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.  

A co si myslíte, že je pro výkon dobrovolnictví důležité? Třeba nějaké předpoklady,  

co k tomu musíte mít, abyste to mohla dělat? 

Hm, já se teda jakoby, 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 
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hodně lehká v tom, že ty děcka jdou hodně po tom psovi. Jo? Že opravdu, že (odmlka), 

největší pomůcka je pro mě ten pes.  

A kde jste se s tím tedy setkala, že jste se rozhodla dělat tu canisterapii, nebo jste si jako 

našla nějaký informace, že to je se psem? 

No, já jsem původně vlastně nechtěla dělat přímo canisterapii. Pořizovala jsem si 

borderiérku na sport. Dělali jsme agility, dělali jsme flajbo a takový ty různý sporty  

a vlastně v jejích šesti letech jí našli artritidu. To znamenalo jakoby ukončit aktivní 

kariéru v tomhle tom smyslu a já jsem nechtěla úplně toho psa odepsat a 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. Našla jsem si informace na internetu,  

jak to probíhá a vlastně jsem měla schůzku s koordinátorkou pro dobrovolnický 

centrum v Motole. 

Mhm, takže Vás k tomu teda motivoval zdravotní stav Vašeho psa, že jste začala 

vlastně něco hledat něco dalšího. 

Přesně tak.  

A tak, když jsme se teda dostali k tomu, kde jste se o tom dozvěděla, tak myslíte si,  

že je veřejnost o tom, že nějaká canisterapie jako existuje dostatečně informovaná? 

Já myslím, že určitě ne. Myslím si, že ne. Já jsem třeba věděla, že….. To bylo mýmu 

psovi asi dva roky, tak jsem věděla, že nějaká canisterapie existuje, ale jelikož je to 

aktivní bordérka, tak jsem si říkala, že přímo pro ni to nebude. A že má ráda děti a lidi 

všeobecně takhle, tak nebylo tolik volnýho času, abych to s ní mohla dělat, ale myslím 

si, že 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, 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.  

No no no, já jsem třeba myslela, že to stojí ještě možná víc než dva tisíce. 

Je to možný, asi záleží, u který společnosti se to dělá. Proto jsem se rozhodla  

pro ten Motol, protože vlastně žádný zkoušky nejsou potřeba.  Hlavně žádný peníze. 
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Ten Motol toho člověka s tím pejskem nebo prostě i ty lidi celkově si zaučí sám a má  

za ně zodpovědnost.  

Mhm, takže děláte to teda se svým psem, canisterapeutické zkoušky teda nemá. 

Ne 

A má výcvik toho dobrovolnického centra v Motole. 

Přesně tak, přesně tak. 

Toho psa jste jinak cvičila sama? Aby jako uměl třeba… Nebo aby poslouchal? 

Hm, jelikož je to můj první pes, tak ze začátku jsme chodili na cvičák. Momentálně 

jsem instruktorka, takže si už cvičím psa sama. Cvičím i ostatní pejsky. Hm, cvičím je 

různou základní poslušnost, hm, věnuju se hlavně výcviku agility a tu canisterapii, hm, 

nedělám jako takovou pro ostatní a kdybych měla, tak asi bych si úplně to nelajsla, 

protože nemám zase tolik zkušeností a bych je mohla správně jakoby navádět.  

A do budoucna teda neplánujete si ty zkoušky nějak dodělat, abyste to teda mohla 

samostatně nějak vést a dělat? 

To asi ne, to asi ne. Ne ne, neplánuju. 

A ovlivnilo Vás nějak dobrovolnictví ve Vašem životě budoucím? A v čem konkrétně? 

Myslím si, že určitě. Hm. Jak se to říká, 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. A já když jsem poprvé byla v tom Motole, tak jsem byla úplně 

vyřízená, hm. Byl to na mě fakt silnej psychickej nátlak, protože my jsme šli poprvé  

na dospělou LDNku, což není úplně žádnej med. Je to docela hodně psychicky náročný 

a já jsem byla ráda, když jsme odešli. Když ta canisterapie, když ta první hodina  

tý canisterapie poprvé skončila a musela jsem…strašně jsem si oddychla. Bylo to fakt 

jako pro mě strašně psychicky náročný. Na psovi to bylo taky znát, ale potom prostě 

takovej 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. Tím 

vlastně mě to ovlivnilo i v…, já nevím, do budoucího života tím, že člověk by se neměl 

hnát jenom za svými cíli, ale dívat se i okolo sebe. 
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Jo takže teda, když se vrátím ještě zpátky tak jak jste se s tím teda vypořádala, když 

Vám to vlastě jakoby přišlo psychicky náročné, když jste tam byla poprvé? 

Hm, bylo to hodně psychicky náročný, proto jsem udělala… Ještě jednu variantu jsme 

měli, že zkusíme děti. Jo, že ty děti nám sedly líp, jak mě, tak mýmu psovi, protože  

ty dospělí… Ona, jak je strašně akční, tak dospělí jsou uvázáni většinou na lůžku, takže 

jsou strašně málo pohyblivý. A ona musela bejt na vodítku, musela bejt v klidu a prostě 

oni jí dávali jen piškoty, ukazovali jsme různý cviky. A za hodinu a půl prostě ten pes je 

z toho psychicky hrozně vyřízenej. Proto u těch dětí to funguje tak, že prostě tam je 

místnost, která se jmenuje herna a ten pes se tam pustí na volno a ty děti tam jsou třeba 

od  já nevím, třeba od dvou do patnácti dětí, záleží na tom, kolik jich je zrovna na tom 

oddělení, a ten pes tam běhá na volno. Řídí si to vlastně celý sám. Děcka se střídají, hm, 

cvičíme různý cviky, povídáme si o něm a je to lepší, protože ty děti si to tolik neberou 

jako ty dospělí. Takže tohle to mi pomohlo se s tím líp vyrovnat. S těma dětma je to 

jako fakt pohoda. Hrozně mě to baví a v tý… Říkám nechtěla bych se vrátit asi na tu 

dospělou část. Bylo to hodně psychicky náročný to vidět.  

A jako v obou verzích, co jste mi teďka říkala i u těch dospělých na té LDN i u těch dětí 

to byla jakoby skupinová canisterapie anebo jako individuální? 

U těch dětí to je vždycky skupinová canisterapie. Na tý LDN, tam vlastně to probíhalo 

tak, že my jsme přišli na pokoj a tam většinou třeba leželi, já nevím, dva tři pánové,  

a obcházeli jsme lůžko po lůžku. Takže tam to šlo spíš jakoby individuálně.  

Mhm, a co si myslíte, že je pro Vás největší odměnou za to, že vlastně děláte tu 

dobrovolnickou činnost? Co Vám to třeba přináší? 

Hm, určitě mi to přináší dobrej pocit. Hm, když opomenu tu část, kdy jsme byli na tý 

dospělý a přejdu rovnou na tu dětskou, tak i unavenýho psa, což je super. Že opravdu 

přijdeme domu a spí a nemusím s ní ještě někde běhat a hrozně ji to baví, ona strašně 

má ráda děti a myslím si, že jsem si vybrala dobře, jakoby další činnost pro ni.  

Takže je to pes spíš teda vhodný pro… jakože dělá nějaký různý kejkle a nějaký triky, 

aby jakoby ty děti pobavil, že to není úplně jakoby klidný pes, který by byl jenom  

na hlazení? 
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Ne, není, není. Jako taky se jako stane, že přiběhne, když tam přijdeme a všechny děti 

se jí pověsí na krk a ona prostě kouká, všechny je olizuje, hm, těší jí to, že má vlastně, 

že je o ní takovej zájem, ale samozřejmě potom, když já vezmu balonky, nebo se dělají 

různý triky, tak je hrozně… štěstím bez sebe. Kdežto na tý dospělý části, tam musela 

bejt na vodítku, musela bejt v klidu, nesměla štěkat a bylo to pro ni prostě těžší no. 

Mhm, takže Vám to teda přináší nějaký dobrý pocit z toho, že děláte něco jako  

pro druhý lidi. 

Určitě.  

A ještě teda, že ten pes se má kde vyřádit, když to tak řeknu.  

Přesně tak. Jako přiznám se úplně narovinu, že kdybych neměla toho psa, tak bych se 

k tomu neměla jak dostat. Určitě bych to nedělala. 

Mhm. A potom teda nějak ze strany té organizace dostáváte jako dobrovolníci nějaký 

odměny? 

Hm, co se týká finanční částky, tak nedostáváme vůbec nic. Vlastně i já hradím 

veškerou dopravu, hradím… nebo věnuju tomu svůj volnej čas a ten Motol to má docela 

šikovně udělaný, že třeba jednou za půl roku, hm, nabídne, já nevím, nějakou hračku 

pro psa, nabídnou nám třeba lístky do divadla, nějaký odčervovací tablety. Je to jakoby, 

je to něco navíc, co oni vlastně nemusejí dělat, ale je to jako příjemnej, když řeknu 

benefit. Jo, ale jakoby, co se týká finanční stránky, tak tam nejsou vůbec žádný peníze.  

Jo, takže pro Vás je to jako forma trávení volného času teda? 

Přesně tak. 

Něco co, Vás baví. A jak to třeba berou Vaši blízcí? Rodina, přátelé? Jestli Vás v tom 

podporují, nebo naopak se k tomu staví negativně? 

Hm. Většinou jsem se setkala s pozitivníma reakcema, a když to řeknu obdivuhodnejma 

reakcema, že je jakoby pravda, že to není jakoby to dobrovolnictví pro každýho,  

že to nemůže dělat každej člověk. Já jsem to třeba pochopila na tý dospělý části. 

Nemohla bych to tam dělat.  
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A splnila nějak canisterapie Vaše očekávání? Že jste tam třeba s něčím šla a jestli to 

odpovídalo tomu, jak jste si to představovala? 

Mhm, právě naopak. Canisterapii jsem si představovala jako, hm, když to vezmu  

ze začátku, než jsme začali chodit, jako příjemný trávení volnýho času, ale na tý 

dospělý to bylo hodně o stresu. Byla jsem z toho hodně vystresovaná a to prostředí, hm, 

prostě z toho okolí, ty lidi prostě… Hrozně smutku tam bylo. Bylo to prostě hodně,  

jak říkám hodně náročný. U těch dětí, oni si to tolik nepřipouštěj a je to opravdu  

o tý zábavě. Takže tak, jak jsem si to původně představovala, tak jsem byla ze začátku, 

nechci říct jako zklamaná, spíš vyděšená z toho, že to probíhá úplně jinak a že nejsem si 

jistá, jestli to úplně zvládnu. Ale když jsme přešli na tu dětskou část, tak vlastně potom 

můžu říct, že to bylo asi jako moje očekávání, že to bude probíhat takhle v pohodě.  

Takže jste si myslela, že to bude spíš jako veselý setkání. 

Přesně tak. 

A u těch dospělých to bylo jakoby z jejich strany, že to působilo, tak nešťastně? Anebo 

to bylo z Vašeho pohledu? 

No, spíš to bylo z mýho pohledu. Oni byli strašně rádi, ale přece jenom když se chtějí 

k tomu pejskovi ohnout a nemůžou a je to… Je to hrozně smutnej pohled. Ty děti jsou 

mobilnější jo, že prostě… Já třeba chodím na dětskou psychiatrii, kde ty děti jsou 

zdravý, nemají žádný jako hadičky, nebo třeba tyhle ty jako věci, takže vím, že ten pes 

jim nemůže nic strhnout. Je to prostě všechno v pohodě. A nepřipouští si, že by byly 

nemocný. Jo, kdežto ty dospělý to ví, hm, jsou sice rádi, že tam ten že tam ten  pejsek 

je, protože většinu jsou to starý lidi, ale okolo prostě, je tam strašně moc smutku okolo 

(odmlka). Jo, že prostě… je to těžký no… pro ně. 

Jo, vy jste vlastně říkala, že teda když neplánujete dělat ty zkoušky, tak plánujete jakoby 

zůstat tady u těch dětí a tam tu canisterapii dělat, anebo třeba máte nějaké vyhlídky 

k tomu, že byste to dělala i s jinými cílovými skupinami? Kdyby Vám to i někde jinde 

jako umožnili bez těch zkoušek? 

No, kdyby, 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. Tak právě s tím pejskem takhle 
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jezdím. Hm, kdyby třeba mě to umožnili dělat v jiný nemocnici bez zkoušek, tak bych 

s tím neměla problém. Samozřejmě bych chtěla zachovat tu cílovou skupinu, což jsou ty 

děti. A jelikož my jezdíme třeba i na dětský dny předvádět různý jakoby… To co 

vlastně ten pes umí nebo tohle. Tak jako asi by mi nevadilo změnit, třeba i já nevím,  

že by to jako nebyla nemocnice, ale byl by to třeba, kde jsou nějaký ústavy pro ty děti  

a tyhlety. 

A naopak teda, teďka jsem se Vás ptala na ty Vaše očekávání, jestli se Vám teda splnily 

a teďka bych se ráda zeptala, jestli je třeba něco, co Vám na té činnosti třeba 

nevyhovuje? Co byste ráda změnila, když by to bylo možné anebo teoreticky? 

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

Prahu 9. Takže  vůbec si nedokážu představit jak to do budoucna bude, abych přijížděla 

z Prahy 9 do Motola a zase zpátky jenom kvůli hodině a půl canisterapie. Takže tohle 

to, asi možná ta dálka. Kdyby bylo něco blíž, bylo by to pro mě rozhodně lepší.  

A… co mi ještě nevyhovuje? 

Třeba myslím, přímo na té činnosti něco? 

Na té činnosti? Hm, asi není nic, co mi nevyhovuje. Nevím. 

Tak jo. 

Nebo takhle, spíš občas je to s těma děckama těžší, že já třeba rozdám pamlsky, rozdám 

piškoty, a člověk jim řekne, rozdělte si to třeba na čtyři díly. Jsou děti, který dají celou 

piškotu a jsou děti, který si to dají na dvacet dílků. Jo a prostě, hm, krmí toho psa 

drobky. On samozřejmě je rád, že prostě něco dělá, že má něco do pusy, ale někdy je 

s nimi jakoby těžší spolupráce. Ale tak jako, není to nic zásadního.  

Hm, takže jenom jakoby něco na té spolupráci. A to myslíte, že by se dalo nějak jakoby 

vylepšit? 

Tam je to těžký, protože ty děti se střídají, a když to naučíte jednu skupinku, tak druhou 

hodinu Vám přijde jiná, která Vám to rozbije jako ten rámec. Takže t hodinu nebo 

pokaždý, když tam jdete, tak musíte připomínat, proč pes štěká, že je to v pořádku. Zase 

všichni toho psa neznají, takže se vždycky představujete. Asi se to nedá nějak ovlivnit, 

protože prostě děti se měněj. A ze začátku, stejně se bavíme o tom samým. Takže 
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některý děti už to znají, třeba mi pomáhají i říkat, co si o tom pejskovi pamatujou. 

Některý právě to vůbec neznají a zase se ptají na věci, který znají právě ty ostatní.  

Takže to asi není zas tak závažná chyba, že by bylo teda potřeba ji změnit? 

Ne to určitě ne, ne. 

A co třeba, ještě mě napadá takhle, co konkrétně za činnosti tam s těma dětma děláte?  

Když počítám hlazení, mazlení, nějaký… děti, když dostávají od pejska pusinky,  

tak z toho jsou vždycky vyřízený (smích), tak různý triky, co vlastně Bára umí, děláme 

třeba, schováváme jí pamlsky a děti ji naváděj, kudy má jít. Hm, já 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.  

No a na co se potom při rozvoji těch dětí nejvíc naráží? Jestli třeba nejvíc rozvíjíte 

jejich motoriku? 

Motoriku bych řekla, že rozvíjíme taky, když si zkoušíme různý ty psí triky, protože 

tam dělají třeba takovej ten slalom mezi nohama, obíhání. 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.  

Takže více méně, jak zacházet s tou živou bytostí. 

Přesně tak. Přesně tak. 

Mhm. Tak asi teda už se dostávám k poslední otázce a ráda bych se Vás ještě zeptala, 

jestli se do budoucna canisterapii stále plánujete věnovat s tím svým psem? Nebo nějaké 

jiné oblasti dobrovolnictví? 

Mhm. Tak jak říkám, hm. Každý rok se věnuju dobrovolnictví právě pro ty útulky. 

Děláme různý umísťovací výstavy. Takže tam stále dobrovolnictví. Hm, 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. Každopádně jelikož se s touhle čubou, s touhle tou první nemůžu už vrátit  

na závodní dráhu, tak dokavaď bude moct, tak bych se ráda tý canisterapii věnovala. 

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.  

A s tím svým novým psem pak plánujete jakoby něco víc, anebo to bude na podobný 

úrovni, že třeba potom, zase v tom dobrovolnickém centru? 

Tak, úplně na stejné úrovni. Já si toho psa pořizuju zase kvůli sportu. Jako tu první 

fenku. A tu canisterapii bude mít jenom jako doplňkově, když půjdu s tím druhým 

pejskem, nebo s tím prvním vlastně. 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.  

Mhm, to určitě. Tak jo, tak to je asi všechno. Tak moc děkuju za rozhovor. 

Není vůbec zač. 
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Příloha č. 5 

Poučený souhlas – informované rozhodování 

 

Rozhovor potřebuji ke své bakalářské práci, kterou píši na téma: „Dobrovolníci a jejich 

motivace pro canisterapii“. Tento rozhovor mi tedy bude sloužit k získání informací 

potřebných k výzkumu v dané práci. 

 

 

• Rozhovor bude trvat cca 15-25 minut. 

• Rozhovor budu vést formou otázek, které mi pomůžou téma správně uchopit. 

• Jako účastník. 

• Za tento rozhovor není poskytnuta žádná věcná ani finanční odměna. 

• Jako účastník rozhovoru máte možnost se spojit s nadřízeným, který je 

vedoucím mé  práce. 

• Data a jména v rozhovoru budou zaměněna. Rozhovor je v souladu se zákonem 

 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

• V průběhu rozhovoru má respondent právo se výzkumníka doptávat na věci, 

které mu nejsou jasné.  

• Na každou odpověď na otázku má respondent dostatek času, každou otázku 

může respondent zvážit a rozhodnout se, jestli na ni chce odpovědět.  

• Respondent má právo od rozhovoru odstoupit nebo ho přerušit.   

 

 

 

Kontakty 

Student: Klára Saláková 

Adresa: Chotěnice 121, Heřmanův Městec, 538 03 

Email: kakulisek.92@seznam.cz 

Telefon: 723 163 936 
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Potvrzení o poučeném souhlasu 

 

Pročetl jsem předchozí informace, případně mi byly přečteny. Měl/a jsem možnost se 

ptát a každá otázka, kterou jsem položil/a, mi byla zodpovězena k mé spokojenosti. 

Dobrovolně souhlasím s účastí v tomto výzkumu.  

 

 

Jméno účastníka:  

 

Datum: 

 

Podpis: 

 

 

Potvrzuji, že účastník měl příležitost se ptát, a že všechny jím položené otázky  

o výzkumu jsem zodpověděla správně a korektně, jak nejlépe dovedu.  

Potvrzuji, že osoba nebyla k souhlasu donucena, a že souhlasila svobodně a dobrovolně.  

Kopie tohoto formuláře poučeného souhlasu byla účastníkovi poskytnuta.  

Vytištěné jméno výzkumníka/osoby, která s účastníkem podmínky výzkumu  

a poučeného souhlasu probírala: 

 

Jméno výzkumníka: Klára Saláková 

 

Datum: 

 

Podpis: 

 

 


