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Abstrakt
Bakalářská práce se věnuje psům působícím ve zdravotně-sociální oblasti, zejména psům
asistenčním a signálním. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou.
V teoretické části je čtenář seznámen s kategoriemi psů působících v této oblasti, podrobně je
popsán jejich speciální výcvik (zmíněny jsou též zainteresované organizace), v neposlední
řadě jsou popsána související legislativní opatření. Pozornost je věnována také situaci
v zahraničí (v USA, ve Velké Británii a na Slovensku). Informace z teoretické části sloužily
jako východisko pro část praktickou, která je rozdělena na dva celky: pasportizaci psů
působících v České republice ve zdravotně-sociální oblasti; dotazníkové šetřením mezi
osobami s postižením sluchu, které jsou vlastníky psa bez speciálního asistenčního/signálního
výcviku. V závěru práce autorka na základě získaných dat hledá odpověď na otázku, zda pes
(a to i bez speciálního výcviku) může být pro osoby s postižením sluchu „kompenzační
pomůckou“.
Klíčová slova:
Signální pes, asistenční pes, kompenzační pomůcka, neslyšící, komunikace

Abstract
This bachelor thesis deals with dogs employed in the socio-medical field, especially with
assistance and hearing dogs. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In
the theoretical part the reader is introduced to the categories of dogs employed in this field,
their special training (including interested organizations) is described and last but not least
appropriate legislative measures are described. Attention is also paid to the situation abroad
(in the USA, Great Britain and Slovakia). Information in the theoretical part served as
resource for the practical part, which is divided into two units: passportization of dogs which
are employed in the socio-medical field in Czech Republic; questionnaire survey among
people with hearing loss, who are owners of dogs without special assistance/hearing training.
In the conclusion the author uses the previously collected data to search for an answer to
a question, whether a dog (even without a special training) can be an assistive device for
people with hearing loss.
Keywords:
Hearing dog, assistance dog, assistive device, deaf, communication
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1 Úvod
V předkládané bakalářské práci se věnuji signálním psům. K výběru tohoto tématu mě
vedla moje láska ke psům, která mě provází již od raného dětství, ale zejména mé
přesvědčení, že kdyby se více začali používat psí pomocníci, tak by se osobám se sluchovým
postižením výrazně ulehčil život. Zatímco v státech západní Evropy a v USA jsou signální psi
běžně používáni, Česká republika je v jejich výcviku teprve na samém počátku, a tak budu
velmi ráda, pokud se mi podaří touto cestou předat o signálních psech informace i dalším
lidem.
Ač se práce se jmenuje Signální psi – Kompenzační pomůcka pro neslyšící?, často v ní
používám také souhrnný termín psi působící ve zdravotně-sociální oblasti zahrnující psy
vodící, asistenční, signální psy pro osoby se sluchovým postižením, canisterapeutické aj.
Termín neslyšící se v mé bakalářské práci příliš často nevyskytuje. Místo něj jsem se rozhodla
používat raději termín osoby s postižením sluchu. Upřednostnila jsem ho, protože klasifikovat
pro potřeby mé práce velikost sluchové ztráty by bylo dosti obtížné.
Základním bodem mé práce je otázka, zda a jak může být pes nápomocen osobám
s postižením sluchu. V běžném životě jsme obklopeni zvuky, které nám připadají banální, ani
si neuvědomujeme, jak jsou vlastně důležité. V dnešní době existuje velké množství
kompenzačních pomůcek pro osoby sluchově postižené, např. vibrační budík, světelná
signalizace u dveří aj. Mohl by pes být „další kompenzační pomůckou“, která by zastala
funkci všech dnes dostupných technických kompenzačních pomůcek najednou? A nesmíme
opomenout, že psí pomocník nám bude vždy něčím více než jen pouhou kompenzační
pomůckou…
Svou práci dělím do dvou celků. (1) V teoretické části vysvětlím, co to jsou servisní
psi (řadí se k nim psi vodící, asistenční, a signální), canisterapeutiční psi, diagnostičtí psi
a záchranářští psi. Představím vybrané významné organizace v České republice a pro srovnání
i několik organizací ze zahraničí (USA, Velká Británie a Slovensko). Co například umí
signální pes představím na konkrétním příkladu speciálně vycvičeného signálního psa Fida.
Neméně důležitou součástí teoretické části práce bude popis průběhu výcviku psa
a financování výcviku včetně legislativního ukotvení. (2) V praktické části pasportizuji psi
používané ve zdravotně-sociální oblasti v České republice a na základě vlastního
dotazníkového šetření představím, jak i běžný pes, který neprošel speciálním výcvikem, může
být nápomocný osobám s postižením sluchu.
9

V úplném závěru práce se pokusím zodpovědět otázku položenou v jejím názvu, a to
zda se signální psi hodí jako kompenzační pomůcka pro neslyšící, či nikoliv.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části mé bakalářské práce vysvětluji, co to jsou psi působící ve zdravotněsociální oblasti, a jak je typologicky rozdělujeme. Představuji vybrané organizace, které cvičí
psy působící ve zdravotně-sociální oblasti a legislativní ukotvení, jak v České republice, tak
v zahraničí (USA, Velká Británie a Slovensko). Dále objasním popis průběhu výcviku psa
a financování výcviku. Jako názorný příklad signálního psa jsem vybrala psa Fida, který byl
vycvičen organizací Pestrá společnost, o.p.s.
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3 Pes
Pes byl prvním domestikovaným zvířetem na světě a od té doby slouží člověku
nepřetržitě ke střežení obydlí, asistuje při lovu zvěře, účastní ve vojenských bojů, je člověku
potravou. Jak se společnost vyvíjela, tak pes začal být něčím více, začal být rovnocenným
partnerem, domácím mazlíčkem (Palmer, 2008). Díky tomu si lidé uvědomili, že jim psi
mohou být užiteční i v jiných oblastech, např. nápomocní ve zdravotně-sociální oblasti
(vodící, asistenční, signální canisterapeutičtí aj.), psi pro detekci drog, a také jako psi
záchranářští (Maejima, 2007). V dnešní společnosti je pes prostředkem, jenž může výrazně
ovlivnit v dobrém slova smyslu kvalitu života lidí jak s handicapem, tak i bez něj, a to nejen
v rovině praktické, ale také v oblasti psychické.
Léčebný proces, který využívá zvířata včetně psů, která pomáhají v zdravotně-sociální
oblasti je nazývána animoterapie (můžeme se setkat i s označením zooterapie, tento termín
používá např. Velemínský, 2007). „Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat,
nejčastěji psa nebo koně. Často používaná je i kočka, ta ale není vždy vstřícná, což může
citlivého klienta bolestně zasáhnout“ (Müller, 2007, s. 279). K léčebnému využití zvířat
dochází ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče a v domovech důchodců
(Neradžič, 2006). Poddisciplínou animoterapie je canisterapie, při které se využívá
psychosociálního a fyziorehabilitačního vlivu psa, jak na psychické, tak na fyzické zdraví
člověka (Galajdová, 1999).

3.1 Psi využívaní ve zdravotně-sociální oblasti
Terminologie pro kategorizaci psů využívaných ve zdravotně-sociální oblasti není
jednotná. Já ve své práci kopíruji terminologii Velemínského a kol. (2007), který psy dělí na
psy servisní (do této kategorie se řadí i psy vodící, asistenční a signální), psy
canisterapeutické, psy záchranářské a psy diagnostické. Pro přehlednost přikládám
jednoduché schéma (obrázek č. 1).
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Psi vodící

Psi servisní

Psi asistenční

Psi
canisterapeutičtí

Psi signální

Psi
Psi záchranářští

Psi diagnostičtí
Obrázek 1: Schéma řazení psů do jednotlivých kategorií

Pro upřesnění uvedu správné názvy psů používané ve vybraných cizích jazycích.
V angličtině se psi asistenční nazývají Service Dogs nebo Assistance Dogs (Assistance Dogs
a.k.a. Service Dogs. Pomocné tlapky o.p.s., 2009 – 2014). Psi signální, kteří upozorňují na
přicházející záchvat se označují Signal Dogs (Signal dogs. Pomocné tlapky o.p.s., 2009 2013) a signální psi pro neslyšící se označují Hearing Dogs (Hearing Dogs. Dogs for the
Deaf, 2014). Ve světě se termíny pro signální psi rozdělují, např. v angličtině je označení
pevně dané, ale v jiných jazycích, např. slovenštině se termín signálný pes používá pro obě
výše zmíněné skupiny. Ve slovenštině se používá termín asistenčný pes a signálny pes
(Asistenční Psi. Kynologický klub Ekoiuventa) nebo asistenčno-signálny pes (Asistencnosignálny pes pre sluchovo postihnutých. OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012).
V českém znakovém jazyce pro SIGNÁLNÍ PSI existuje znak (byl použit v pořadu Televizní
klub neslyšících dne 11. 10. 2012 od 16:30), ale používá se velmi málo (z vlastní zkušenosti
vím, že mu většina osob s postižením sluchu nerozumí v souvislosti se signálními psy), a tak
se nejčastěji používá znak ASISTENČNÍ PSI. Terminologie tedy stále není jednotná.

3.1.1 Psi servisní1
Psi servisní pomáhají osobám se specifickými potřebami (tj. osobám s postižením
nebo onemocněním) kompenzovat jejich handicap. Psi servisní mohou být nadále děleni dle
funkce na psy vodicí, asistenční a signální (Velemínský, 2007).

1 Místo zastřešujícího termínu servisní pes bývá někdy používáno termínu asistenční pes, to způsobuje ještě
větší nejednotnost v terminologii, termín asistenční pes se správně používá jako pes-pomocník pro osoby s
tělesným postižením (Velemínský a kol., 2007).
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Mezi osoby využívající služeb servisních psů patří především osoby s poruchou
mobility či rovnováhy, ale také osoby se smyslovým postižením či onemocněním.
Neopomenutelnou skupinou klientů, kteří ve svém životě používají servisní psi, tak jsou lidé
trpící kombinací různých postižení (Winkle, 2012). Zde bych ráda zmínila osoby
s hluchoslepotou, pro které může mít pes velký význam. Nepřekvapí proto, že mezi osobami
s hluchoslepotou je poměrně mnoho majitelů speciálně vycvičených psů: nejčastěji se jedná
o psy označované jako signálně-vodící (Ďásková, 2013), setkala jsem se i s označením
asistenčně-vodící (UČÍM SE S BELLOU LÉTAT. Petra Zelenková, 2009). Terminologie v této
oblasti je značně roztříštěná. K tomu přispívá i skutečnost, že osoby s hluchoslepotou
relativně často trpí i tělesným postižením. A lidé s tělesným postižením používají většinou
psy asistenční. Ve výsledku o tom, zda se pes bude nazývat vodící, asistenční či signální
rozhoduje, jakou činnost pes nejčastěji provádí, tj. co nejčastěji kompenzuje.

3.1.1.1 Psi vodící
Psi vodící (dříve se používal termín slepečtí) pomáhají osobám se zrakovým
postižením (obrázek č. 2) – zejména osobám se zbytky zraku a nevidomým. Úkolem tohoto
typu psů je kompenzovat chybějící nebo špatně fungují smysl, tj. zrak. Člověku pomáhají
zejména s prostorovou orientací a jako prostředek sociální komunikace (Holendová, 2013).

Obrázek 2: Vodící pes

3.1.1.2 Psi asistenční
Psi asistenční (obrázek č. 3) usnadňují život osobám s tělesným postižením, nejčastěji
upoutaným na invalidní vozík. Dále se může jednat i o osoby s jinými postiženími, např.
osoby, které prodělaly dětskou mozkovou obrnu, osoby s mentálním postižením nebo osoby,
které mají kombinace různých postižení. Psi manipulují s předměty, dveřmi, vypínači,
pomáhají klientům při ztrátě předmětu nebo při pádu z vozíku apod. (Velemínský, 2007).
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Obrázek 3: Asistenční pes

3.1.1.3 Psi signální
Psi signální slouží klientům jako náhrada sluchu. Úkolem signálního psa je
upozorňovat klienta na zvuky v domácnosti, např. na zvonek u dveří, příchozí SMS zprávu na
mobilním telefonu, pláč dítěte ve vedlejší místnosti, ukončení varu vody v rychlovarné
konvici, vypnutí mikrovlnné trouby apod. Stejně tak upozorňují na zvuky venku, které by pro
klienta mohly znamenat nebezpečí, např. cinkání tramvaje, zvuk sirény policejního vozu,
volání osob s upozorněním, že hoří apod. Signální psi jsou velmi často nápomocní, pokud
osobě s postižením sluchu spadne něco na zem, ta si to často ani neuvědomí, ovšem signální
pes ho na tuto situaci upozorní vždy v čas a dokonce předmět ze země klientovi podá
(Velemínský, 2007).
O signálních psech pro osoby se sluchovým postižením se traduje tento citát: „Jestliže
jsou vodící psi pro nevidomé jejich očima, tak lze o signálních psech pro sluchově postižené
říci, že jsou jejich ušima.“ (Signální psi pro osoby se sluchovým postižením. Helppes).
V České republice se tématu signálních psů věnovala v bakalářské práci s názvem
Signální pes pro osoby se sluchovým postižením Bc. Adéla Ďásková (2013). Ta na základě
strukturovaných rozhovorů se čtyřmi majitelkami speciálně vycvičených psů (dvou signálních
psů, jednoho signálně-vodícího psa a jednoho vodícího psa pro osobu s hluchoslepotou),
jednou budoucí majitelkou psa (signálně-vodícího) a všemi cvičiteli těchto psů došla
k závěru, že: „Většina respondentek, které již mají vycvičeného signálního psa, uvedla, že se
díky psovi cítí bezpečněji a jistěji doma i venku.“ (Ďásková, 2013, s. 43).
V poslední době se v českých médiích k tématu signálních psů objevilo několik
příspěvků. Například v roce 2009 magazín Gong přinesl článek s názvem Mazlíčci nebo
hrdinové?, který pojednává o fence labradorského retrívra Roxi. Magazín Info-Zpravodaj
v roce 2011 uvedl článek Asistenční signální psi pro lidi se sluchovým postižením. V pořadu
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Máte mě! se dne 22. 1. 2012 objevila reportáž s názvem Na mou duši, na psí uši, která
pojednává o signálním psovi Fidovi. Dne 17. 2. 2012 se objevil článek na webovém serveru
www.novinky.cz s názvem Pes Fido je víc než jen kamarád ve světě ticha. V pořadu
Televizní klub neslyšících byl dne 11. 10. 2012 od 16:30 uveden díl, který se celý věnoval
signálním psům (byli v něm představeni dva psi - Fido a Bela). Na TV BLESK bylo dne
2. 2. 2014 publikováno video s názvem Signální pes pro neslyšící: Neuvěříte, co dokáže!, ve
kterém je vidět signální pes Tazy.
V některých publikacích (např. Velemínský, 2007) se můžeme setkat také s tím, že
signálními psy jsou označováni ti psi, kteří pomáhají osobám se záchvatovými
onemocněními, jako je epilepsie, kardiozáchvaty, narkoepilepsie, diabetes apod. Pes může
svého pána na blížící se záchvat včas upozornit (cca 5 až 20 minut před záchvatem), a díky
tomu výrazně zmírnit či zamezit riziku neočekávaného záchvatu. Ovšem dovednost
„upozornit na záchvat předem“ se u psů (mimo upozornění na diabetický záchvat) naučit
nedá, pes pro to musí mít vrozený talent (Velemínský, 2007).

3.1.2 Psi canisterapeutičtí
Psi canisterapeuitiční (obrázek č. 4) jsou speciální skupinou mezi psy působícími ve
zdravotně-sociální oblasti. Tito psi nejčastěji pracují v ústavech pro mentálně a fyzicky
postižené a pomáhají s rehabilitacemi klientů, a to zejména lidem s kombinovaným
postižením. Kromě fyziorehabilitační funkce mají také neopomenutelný kladný vliv na
psychickou stránku člověka (Galajdová, 1999).

Obrázek 4: Canisterapeutický pes
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3.1.3 Psi záchranářští
Psi záchranářští (obrázek č. 5) jsou speciálně cvičeni pro vyhledání a označení
pohřešované osoby v terénu, sutinách budov, sněhové lavině, pod vodní hladinou aj.
(Velemínský, 2007).

Obrázek 5: Záchranářský pes

3.1.4 Psi diagnostičtí
Psi diagnostičtí dokáží svým čichem u člověka rozpoznat některé projevy nemocí ještě
předtím, než samotné onemocnění propukne. Tato metoda je v zahraničí nazývána Applied
Animal Behaviour Science (AABC), zjednodušeně „pet-scan“ nebo „alert pet“ (Velemínský,
2007). Ze svých zkušeností vím, že tato metoda v České republice není příliš využívána, a tak
doufejme, že se rozvine i u nás, jistě může být do budoucnosti velmi přínosná.
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4 Výcvik asistenčních a signálních psů ve světě
V této kapitole letmo představím vybrané zahraniční organizace, jejichž činnost
souvisí s výcvikem asistenčních a signálních psů, jiným typům psů působících ve zdravotněsociální oblasti se už ve své práci věnovat nebudu. Zaměřuji se pouze na signální a asistenční
psy, protože primárně pro pomoc osobám s postižení sluchu slouží signální psi, ovšem
sekundárně jsou využíváni i psi asistenční, např. pokud se jedná o osobu s kombinovaným
postižením, je pes nazván asistenční, a to i přesto, že zastává také funkci signálního psa. Ze
zahraničních států jsem si na bližší zkoumání vybrala Velkou Británii, z důvodu, že se jedná
o zemi s velkou tradicí, dále USA, z důvodu, že se jedná o prosperující velmoc a Slovensko,
protože mě zajímalo, jak je na tom v porovnání s Českou republikou vzhledem k tomu, že má
podobnou minulost.

4.1 Mezinárodní organizace Assistance Dogs International, Inc.
Assistance Dogs International, Inc. (dále ADI) je mezinárodní koalice neziskových
organizací zabývajících se výcvikem asistenčních psů (organizace do nich zahrnuje i psy
signální). Cílem ADI je zlepšit odbornou přípravu, legislativu týkající se psů působících ve
zdravotně-sociální oblasti, kvalitní umístění psů v rodinách. Organizace pravidelně pořádá
kongresy, kde sděluje výsledky své práce laické i odborné veřejnosti (Home. Assistance Dogs
International, 2013).
Historie organizace se začala psát roku 1985 v San Francisku v USA, kde se konala
první konference na podporu signálních psů, na které již bylo zastoupeno 21 signálních psů
a dá se říci, že zde byl položen základní kámen ADI. V roce 1986 byl jako oficiální název
organizace zvolen Assistance Dogs International a od roku 1987 vytváří ADI pevně stanovené
standardy pro výcvik asistenčních psů, tyto standardy jsou platné a závazné pro všechny
členské organizace ADI. Organizace nestanovuje normy pro vodící psy, o ně se stará
mezinárodní organizace International Guide Dog Federation (Useful Organizations.
Assistance Dogs International, 2013). V roce 2004 se měnily stanovy, a aby organizace
získala skutečně mezinárodní charakter, spojila se s organizací Assistance Dogs Europe.
V současnosti ADI sídlí v Kalifornii v USA (History. Assistance Dogs International, 2013)
a jejími členy je aktuálně asi 160 organizací, které ročně vycvičí více než 3700 nových psů,
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kteří působí ve zdravotně-sociální oblasti. Celkový počet psů pracujících ve zdravotněsociální oblasti v organizacích, které jsou členy ADI, se odhaduje na 24 tisíc2.
ADI je zastřešující organizace, pod kterou patří kontinentální organizace, a to:
Assistance Dogs Europe (ADEu), Assistance Dogs International North America (ADINA),
Australia and New Zealand Assistance Dogs (ANZAD), organizace působící v Jižní Americe
(nemá jméno) a organizace působící v Asii (taktéž nemá jméno – Useful Organizations.
Assistance Dogs International 2013).
V České republice jsou členem ADI organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro
postižené o.p.s. (viz kap. 5.1.2). Kandidátem pro vstup jsou Pes pro tebe (viz kap 5.1.4),
Pestrá společnosti (viz kap 5.1.5) a Pomocné tlapky (viz kap. 5.1.6 - 4 Programs in 'Czech
Republic'. Assistance Dogs International, 2013).
Když se zmiňuji o mezinárodních organizacích, tak nesmím opomenout organizace
International Association of Assistance Dog Partners (dále IAADP) a Delta Society. IAADP
je mezinárodní nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování informací ohledně
psů působících ve zdravotně-sociální oblasti (WELCOME to our site!. International
Association of Assistance Dog Partners). V České republice jsou členem této organizace
Pomocné tlapky o.p.s. Delta Society je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá
terapiemi pomocí zvířat, věnuje se také canisterapii (About Us. Delta Society Australia,
2014). Tato organizace uděluje certifikát, který verifikuje kvalitu výcviku a v České republice
je jeho držitelem organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

4.2 Velká Británie
Ve Velké Británii má signální pes (stejně jako pes vodící) své místo v zákoně,
konkrétně v tzv. Equality Act 2010. Díky tomu je mu od roku 2010 mj. umožněn přístup do
všech veřejných prostor. V České republice toto platí pouze pro vodící psy, ostatní typy psů
působících ve zdravotně-sociální oblasti zatím nemají v tomto ohledu své místo v zákoně (viz
kap. 5.4). Bohužel jsem jiné zákony, týkající se psů působících ve zdravotně-sociální oblasti
ve Velké Británii nenalezla.

2 Stav k 14. 10. 2013
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4.2.1 Hearing dogs for Deaf People
Britská organizace Hearing Dogs for Deaf People je největší národní organizací
specializovanou pouze na výcvik signálních psů svého druhu na světě. V celé Velké Británii
pro ni momentálně pracuje 750 pracovníků (povětšinou dobrovolníků), kteří již vycvičili více
než 1600 signálních psů pro osoby s postižením sluchu (About Hearing Dogs for Deaf
People. Hearing Dogs for Deaf, 2011).
Organizace vznikla v únoru roku 1982. To ovšem působila ještě pod jménem Hearing
Dogs for the Deaf. Výcvik prvního signálního psa, jmenoval se Lada, a jeho předání klientovi
se uskutečnilo v roce 1983. V roce 1990 měla organizace na svém kontě 100 tzv. umístěných
signálních psů, v roce 1993 jich bylo 200 a v roce 1998 již 1000 (A history of the Charity's
progression. Hearing Dogs for Deaf, 2011).
Patronkou organizace je od roku 1992 Její královská Výsost Královská princezna
Anne Elizabeth Alice Louise (Our Royal Patron. Hearing Dogs for Deaf, 2011).

4.3 USA
V USA jsou informace ohledně servisních psů zakotveny v zákoně Revised ADA
Requirements: Service Animals z roku 2010. Tento zákon označuje jako servisní všechna
zvířata, která jsou individuálně trénována, aby pomáhala osobám se zdravotním postižením.
Jedná se tedy i o signální psy, kteří pomáhají osobám se sluchovým postižením, díky tomu
mají signální psi v USA stejná práva jako např. psi vodící (tato situace je rozdílná od České
republiky, viz kap. 5.4). Zajímavostí je, že tento zákon započítává do servisních zvířat také
miniaturní koně3.
Výcvik psů v USA není placen ze zákona (např. oproti Slovensku, viz kap. 4.4),
pořádají se sbírky, které náklady na výchovu a výcvik pokryjí. Samotný klient platí pouze
50 $ jako poplatek k žádosti o signálního psa a 500 $ jako „kauci“, která mu je po jednom
roce pobytu se psem vrácena. Klient platí výživu svého psa sám, organizace mu může
finančně pomoci pouze s veterinárními výdaji. Zde bych uvedla srovnání s Českou
republikou, kde je přispíváno pouze psům vodícím nikoliv signálním či asistenčním (viz kap.
5.4 - FAQs. Dogs for the Deaf, 2013).

3 Miniaturní kůň je zmenšenina velkých plemen koní, a to včetně jejich tělesných proporcí. Je často zaměňován
s poníkem, s tím ovšem kromě velikosti nemá nic společného (Americký miniaturní kůň. Stable.cz s.r.o.).
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4.3.1 Dogs for the Deaf, Inc.
Organizace Dogs for the Deaf, Inc. (sídlo má ve státě Oregon), založil roku 1977 Roy
G. Kabat, který celý život pracoval se zvířaty a sám vycvičil pro neznámou neslyšící ženu
prvního signálního psa (History. Dogs for the Deaf, 2013).

4.4 Slovensko
Ze zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zdravotně postižený člověk nárok na
vodícího, asistenčního nebo signálního psa, který je hrazen ze státního rozpočtu.
Ačkoliv je ukotvení v zákoně dobré, situace je lepší než v České republice (viz kap.
5.3), tak i přesto jsou na Slovensku problémy s výcvikem psů působících ve zdravotněsociální oblasti. Příčinou je nedostatek organizací, které mohou psa odborně vycvičit, a tak se
občas stává, že někteří Slováci si jezdí pro speciálně vycvičeného psa do České republiky
(Hejhalová, 2010).

4.4.1 Pes človeku, občianske združenie
Občanské sdružení Pes človeku bylo založeno v roce 2003, sídlí v Banské Bystrici a je
kandidátem na vstup do Assistance Dogs Europe (O nás. Pes človeku, 2009). Od roku 2003
občanské sdružení Pes človeku vycvičilo celkem 47 psů (42 vodících a 5 asistenčních Vycvičené a odovzdané asistenčné a vodiace psy. Pes človeku, 2009).
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5 Výcvik asistenčních a signálních psů v České republice
Dosud jsem se věnovala nástinu situace v zahraničí. V této kapitole představím situaci
u nás a provedu stručné porovnání se světem. Také představím organizace, které působí
v České republice a cvičí asistenční a signální psy. Kromě toho popíšu, jak probíhá výcvik,
financování výcviku, a jaké je legislativní ukotvení ohledně psů působících ve zdravotněsociální oblasti v České republice. V závěru této kapitoly se financování výcviku a legislativní
ukotvení pokusím porovnat se situací ve světě.

5.1 Organizace působící v České republice
Nyní detailně prezentuji šest největších českých organizací, které se věnují výcviku
asistenčních a signálních psů v České republice4. Jedná se o organizace ELVA HELP, o.s.
(dále ELVA HELP), HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. (dále Helppes),
Pes pomůže, o.s. (dále Pes pomůže), Pes pro tebe, o.s. (dále Pes pro tebe), Pestrá společnost,
o.p.s. (dále Pestrá společnost) a Pomocné tlapky, o.p.s. (dále Pomocné tlapky). Počty
vycvičených psů jsou uváděny od počátku vzniku jednotlivých organizací 31. 12. 2013
a zdrojem dat je moje vlastní pasportizace (viz kap. 7).

5.1.1 ELVA HELP, o.s.
Občanské sdružení ELVA HELP vzniklo v roce 2002 v Lysé nad Labem, od roku
2006 sídlí v Liberci. Z počátku se zaměřovalo pouze na výcvik vodících psů pro osoby se
zrakovým postižením, později se začalo věnovat i výcviku asistenčních psů. Dále se sdružení
věnuje canisterapii, zooterapii, prevenci konfliktu mezi člověkem a psem, vzdělávání rodičů
a osob, kteří působí ve zdravotně-sociální oblasti a osvětě veřejnosti (Úvod. eStránky.cz,
2013). Zajímavostí je, že ELVA HELP pracuje na projektu labradoodle, jehož cílem je to, aby
plemeno psa labradoodle bylo uznáno FCI5 (Projekt labradoodle. eStránky.cz, 2013). Od
počátku své existence až do 31. 12. 2013 ELVA HELP vycvičilo 22 psů (viz kap. 7.1.1)6.

4 Řazení organizací je alfabetické
5 FCI je mezinárodní kynologická federace, která eviduje v současnosti 468 plemen psů (Fédération
Cynologique Internationale. FCI, 1998-2010).
6 Text byl schválen Bc. Andreou Tvrdou z organizace ELVA HELP dne 15. 1. 2014.
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5.1.2 HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Helppes byla založena 2001 a pomáhá osobám
s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti
prostřednictvím speciálně vycvičených psů. (Kdo jsme? Helppes). Cvičí všechny typy psů
používané ve zdravotně-sociální oblasti (viz kap. 3.1), dokonce se mu podařilo vycvičit
prvního mini vodícího koně v České republice, který se jmenuje Katrijn v. d. Meier (Vodící
mini kůň Katrijn v. d. Meier. Helppes). Kromě výcviku psů používaných ve zdravotněsociálně oblasti Helppes také pořádá kurzy společenské výchovy psů pro veřejnost. Další
aktivitou Helppesu je canisterapie a ukázky výcviku pro odbornou i laickou veřejnost
(Aktivity Helppes. Helppes).
K 31. 12. 2013 vycvičil Helppes 174 psů (viz kap. 7.1.2) a díky tomu je největší
organizací tohoto typu v České republice. Helppes je členem organizací Assistance Dogs
Europe, Assistance Dogs International a je držitelem Certifikátu světové organizace Delta
Society (Spolupráce. Helppes).

5.1.3 Pes pomůže, o.s.
Občanské sdružení Pes pomůže bylo založeno roku 2001. Zaměřuje se na pomoc
osobám s postižením zraku a osobám, které jsou z různých důvodů upoutáni na vozíček či
lůžko, nebo musí dlouhodobě pobývat v ústavní péči (vozíčkáři s různým stupněm nehybnosti
nebo lidi s poruchou rovnováhy, lidi dlouhodobě nemocní a lidi s mentálním postižením).
V občanském sdružení působí jako cvičitel Jan Kadleček, který roku 1992 vycvičil a předal
prvního asistenčního psa v České republice. Do současnosti sdružení Pes pomůže vycvičilo
111 psů (viz kap. 7.1.3 - Kdo jsme. Pes pomůže, 2013).

5.1.4 Pes pro tebe, o.s.
Občanské sdružení Pes pro tebe bylo založeno v roce. Tato organizace zabývající se
výcvikem vodících a asistenčních psů a do současnosti vycvičila 49 psů (viz kap. 7.1.4 –
O nás. Pes pro tebe, 2013).
Pes pro tebe je členem Assistance Dogs Europe (O nás. Pes pro tebe, 2013).
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5.1.5 Pestrá společnost, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Pestrá společnost byla založena na počátku roku 2009.
Cílem její činnosti je kvalitní výcvik a předání asistenčních psů pro osoby se zdravotním
postižením, aktivní zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzdělávací program pro
školy, osvětová činnost pro širokou veřejnost, realizace projektů k volnočasovým aktivitám
zejména lidí s postižením a kynologická poradna (konzultace, řešení problémového chování
psů). Pestrá společnost také prosazuje to, aby bylo v českých zákonech jednotné postavení
všech typů psů působících ve zdravotně-sociální oblasti (O nás. Pestrá společnost, 2009 2011). Pestrá společnost zatím vycvičila 14 psů (viz kap. 7.1.5).

5.1.5.1 Signální pes Fido
Organizace Pestrá společnost již vycvičila i jednoho signálního psa pro osoby
s postižením sluchu. Já jsem vytvořila dotazník (viz příloha č. 1), který mi byl dne 24. 1. 2013
vyplněn přes internetový portál Survio7 majitelkou signálního psa Fida Kristinou
Kratochvílovou (souhlasila se zveřejněním své identity pro tuto bakalářskou práci, dále jen
K. K., viz příloha č. 2). Dotazník jsem vytvořila pro představu, jak může signální pes pomáhat
praxi a zejména, jak s ním funguje komunikace. Do textu byly doplněny některé informace,
které jsem získala díky emailové konzultace s K. K. ze dne 8. 2. 2014.
K. K. je 32 let pracuje jako psycholožka (v současnosti je na mateřské dovolené). Od
narození trpí těžkou sluchovou vadou, má pouze zbytky sluchu (se sluchadly slyší některé
zvuky, ale ke komunikaci potřebuje odezírat) a dorozumívá se českým jazykem (její rodný
jazyk), českým znakovým jazykem nebo mluvením, do kterého přidává znaky. Komunikaci
přizpůsobuje podle toho, s kým komunikuje.
Signální pes Fido (4 roky, labradorský retrívr, obrázek č. 6) je K. K. již třetím psem,
psa měla doma již od svých deseti let (fenku francouzského buldočka). Tato fenka uměla i bez
speciálního výcviku upozorňovat na zvonek u dveří, na zvonící telefon nikoliv. Kromě
signálního psa Fida má K. K. doma ještě jednoho psa, staršího francouzského buldočka (ten je
bez speciálního výcviku).

7 Internetový nástroj pro tvorbu online dotazníků (O nás. Survio, 2014)
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Obrázek 6: Signální pes Fido

K. K. si není přesně jistá, jak se o signálních psech dozvěděla, vzpomíná, že buďto
díky magazínu Gong nebo z internetu cca v polovině devadesátých let. Fido je vycvičen
organizací Pestrá společnost od roku 2011, původně ale nebyl vycvičen jako signální pes
(K. K. ho měla doma od roku 2009). Nyní se K. K. stýká se třemi rodinami, ve kterých je
speciálně vycvičený signální pes.
Komunikace je s Fidem velmi různorodá, doma je přivoláván hlasem, venku většinou
pískáním (to se K. K. naučila díky Fidovi, protože je jí nepříjemné mezi lidmi křičet, nechtěla
na sebe přivolávat pozornost lidí okolo). K. K. tvrdí, že: „zapískání je takové méně nápadné
a nyní už i pohodlnější“. S pískáním se pojila jedna nepříjemnost, a to, že si Kristina
Kratochvílová nebyla jistá, zda se jí podařilo správně zapískat kvůli tomu, že neměla
sluchovou kontrolu (toto se již vyřešilo, nyní si je schopností pískat jistá).
Největší pomoc Fida v rodině je upozorňování na dětský pláč. K. K. si díky Fidovi
více odpočine, může se volně pohybovat po domě i zahradě, protože ví, že kdyby se něco
stalo, tak jí Fido upozorní. Dalšími výhodami je upozornění na zvonek dveří, např. když
přijde návštěva, zvuku časového spínače při vaření a ranní buzení (dříve to K. K. řešila
zakoupeným světelným či vibračním budíkem). Jak říká sama K. K. „mokré buzení olíznutím
na tvář probudí spolehlivě nejlépe“.
K. K. dřív brala Fida ven více za účelem asistence, situace se změnila v poslední době,
protože je nyní dvojnásobnou matkou, a tak když jde ven, je již zaměstnaná dětmi. Jak sama
říká „i když hezky chodí u nohy (Fido), musím držet vodítko nebo občas po něm uklidit jeho
potřebu“, proto raději nechává v poslední době Fida doma. Ovšem hlavním důvodem je, že
K. K. není venku na Fidovi závislá (zvuky jako je např. sanitka slyší se sluchadly dobře),
potřebuje ho hlavně pro asistenci doma. Na druhou stranu, když jde po ulici s Fidem, tak jí
lidé více pomáhají s kočárkem a komunikují s ní (pravděpodobně kvůli tomu, že Fido nosí
vestu s přeškrtnutým uchem, ta je vidět i na obrázku č. 6). Nevýhodou je, že na rušném místě
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(např. na dětském hřišti, kde je najednou mnoho silných rušivých zvuků Fido již neasistuje
plně spolehlivě.
Situace K. K. se změnila, když se jí narodilo její druhé dítě a např. v šestinedělí byla
nervózní a vyčerpaná a několikrát došlo k situaci, na kterou ona sama není pyšná… Fido
neustále pozorně upozorňoval na pláč dítěte, ale K. K. už neměla sílu Fida pochválit
a odměnit ho pamlskem, či v horším případě se na něj dokonce i zlobila, že ji neustále
upozorňuje na pláč dítěte. Přenášela na něj svou nervozitu, to Fido špatně snášel, začal
pracovat méně spolehlivě, neměl ze své pomoci takovou radost jako dříve. Nakonec toho
K. K. vždy litovala, ale v tu chvíli se pod vlivem vyčerpání nedokázala ovládnout…
Nutno podotknou, že život Fida není jen o pouhé asistenci, K. K. se také s Fidem
věnuje různorodým aktivitám, vyzkoušela s ním prvky z dog dancingu8, frisbee9 nebo hry
s clickerem10. Nyní tyto aktivity již aktivně neprovozují, a to z časových důvodů,
v současnosti se věnují canisterapii.
Život K. K. je díky Fidovi jednodušší a příjemnější, ovšem i před příchodem Fida do
rodiny vedla spokojený a hodnotný život. Největším přínosem pro K. K. je dodávání klidu
a jistoty. Ovšem ač je s ním spokojená, tak tvrdí, že by bylo dobré, kdyby Fido uměl
upozorňovat na neobvyklé situace a zvuky, např. sirény, kapání vody, alarm (to neovládá
100%). K. K. by byla ráda, kdyby Fido ovládal i tyto věci: dokázat najít druhého psa, který je
v domácnosti (tento pes neslyší), upozornit, kde se nachází děti (přestože nepláčou či nekřičí),
štěkat na povel, podávat věci, které neleží přímo u Fidovi nohy, možnost zanechat Fida na
rušném místě a mít jistotu, že na něm zůstane i po určitém čase, že na rušném místě bude
upozorňovat na pláč jejích dětí a jako poslední upozorňovat na pláč i jiných dětí, např. dětí
návštěvy.
Na závěr K. K. uvádí situaci, která není typická pomoc od signálního psa, ale Fido ji
přesto ovládá. Týká se toho, jak Fido umí podávat předměty… K. K. krmí dítě, náhle jí Fido
začne upozorňovat „šťoucháním“, pokládat jí hlavu do klína a hle v tlamě má spadlý
ubrousek. Dále dítě hodí lžičku na zem, Fido ji opět podá, a to i pokud lžička spadne vícekrát
za sebou. Toto funguje i s jinými předměty, např. lahev na krmení dětí, dokonce i rohlík. Tato

8 Je kynologický sport, při kterém, cvičitel se psem předvedou na hudbu sestavu, která obsahuje jak prvky
základní poslušnosti, tak také cvičitelovu vlastní kreativitu při vymýšlení nových prvků (Dogdancing. mujpes.cz, 2010).
9 Házecí talíř
10 Též klikr je pomůcka k výcviku psů, funguje na principu klik = odměna, tzn. že, pokud pes splní, co je po něj
žádáno, tak následuje odměna, tj. kliknutí (Klikr. muj-pes.cz, 2010).
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dovednost šetří K. K. čas, protože nemusí vstávat od stolu. A jak říká sama K. K. „jako bonus
pak nejsou pod jídelní židličkou žádné drobky, protože Fido všechny ‘vysaje‘“.

5.1.6 Pomocné tlapky, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky byla založena v roce 2001. Zabývají se
výcvikem psů ve zdravotně-sociální oblasti, canisterapií, osvětou široké veřejnosti
v problematice soužití osob, jak s handicapem, tak bez něj a využitím asistenčních psů při
integraci handicapovaných do většinové společnosti (O společnosti Pomocné tlapky o.p.s.
Pomocné tlapky, 2009 - 2013).
Za dobu své existence vycvičily Pomocné tlapky 147 psů (viz kap. 7.1.6), uspořádaly
velké množství besed zejména pro děti a také připravily ukázky výcviku (Výchovný program
pro děti a mládež. Pomocné tlapky, 2009 - 2013).
Pomocné tlapky jsou členem mezinárodní organizace Assistance Dogs Europe,
kandidátem pro vstup do organizace Assistance Dogs International, spolupracují s organizací
International Association of Assistance Dog Partners (IAADP) a jsou držitelem Certifikátu
světové organizace Delta Society (Mezinárodní spolupráce. Pomocné tlapky, 2009 - 2013).

5.1.7 Další organizace
Kromě výše zmíněných organizací jsou v České republice i jiné organizace, které již
nejsou aktivní nebo organizace, které se specializují pouze na výcvik vodících psů, tudíž
nejsou pro mou bakalářkou práci prioritou. Pro úplnost předkládám jejich výčet: Středisko
výcviku vodících psů (SVVP) SONS ČR, Škola pro výcvik vodících psů pro nevidomé,
Integrace o.s., HE+PA o.s. a Rolnička Brno o.s. (Kdo jsme? SVVP, Středisko výcviku
vodicích psů - Přivítání – Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé a VODICÍ PES.
Creative Point, CJ Neti & Achse, Markéta Petříčková, 2009-2012 - Výcvik vodících psů pro
nevidomé. Integrace, 2014 - O nás. HEPA o.s. - O.s. Rolnička pomáhá navrátit jistotu do
světa nevidomých pečlivým výcvikem vodících psů. TopTep.cz, 2006-2012).
V České republice působí od roku 2001 organizace Helppes, Pes pomůže, Pes pro tebe
a Pomocné tlapky, od roku 2002 ELVA HELP a od roku 2009 Pestrá společnost. Přesné počty
psů vycvičených výše zmíněnými organizacemi se nachází v kapitole 7.2.
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5.2 Průběh výcviku asistenčních a signálních psů
Částečně tématem výcviku a výchovy psů působících ve zdravotně-sociální bylo u nás
v nedávné době napsáno oblasti několik bakalářských prací (Černá, 2013 - Ďásková, 2013 Holendová, 2013 - Marešová, 2013 - Trmalová, 2011), a proto tuto část pojímám velmi
stručně. Průběh výcviku a výchovy psa postupuje podle následujícího plánu: pes je vybrán
organizací do předvýchovy (viz kap. 5.1.2), pokud projde zdravotními testy, tak následuje
samotný výcvik psa (viz 5.2.3), po úspěšném absolvování výcviku je pes předán klientovi (viz
kap. 5.2.3) a nelze opomenout, že organizace tzv. rekondicí kontroluje kvalitní zacházení se
psem ze strany klienta.

5.2.1 Výběr vhodných psů
Je obecně známo, že k působení ve zdravotně-sociální oblasti jsou vhodná jen některá
plemena psů. Ve světě i u nás jsou stále nejpoužívanějšími psími plemeny labradorský retrívr
(obrázek č. 7), zlatý retrívr (obrázek č. 8) a německý ovčák (obrázek č. 9 - Jasenovcová,
2008). Další často používaná plemena jsou flat coated retriever (obrázek č. 10), chesapeake
bay retriever (obrázek č. 11), labradoodle (obrázek č. 12)11, bílý švýcarský ovčák (obrázek č.
13), belgický ovčák malinois (obrázek č. 14), belgický ovčák tervueren (obrázek č. 15),
chodský pes (obrázek č. 16), královský pudl (obrázek č. 17), border kolie (obrázek č. 18),
krátkosrstá kolie (obrázek č. 19) a velký knírač (obrázek č. 20 - Uzlová, 2011).

Obrázek 7: Labradorský retrívr
Obrázek 8: Zlatý retrívr
Obrázek 9: Německý ovčák

11 Kříženci pudlů s labradorskými retrívtry
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Obrázek 10: Flat coated retriever
Obrázek 11: Chesapeake bay retriever
Obrázek 12: Labradoodle

Obrázek 13: Bílý švýcarský ovčák
Obrázek 14: Belgický ovčák malinois
Obrázek 15: Belgický ovčák tervueren

Obrázek 16: Chodský pes
Obrázek 17: Královský pudl
Obrázek 18: Border kolie

Obrázek 19: Krátkosrstá kolie
Obrázek 20: Velký knírač

Plemena hodná zvlášť pro signální psi nejsou specifikována, hodí se všechna výše
zmíněná, včetně kříženců, důležité jsou hlavně jejich individuální smyslové schopnosti
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vnímat zvuky. Plemeno psa se vybírá po domluvě s budoucím majitelem (Signální psi pro
osoby se sluchovým postižením. Helppes).
Důležité je také to, že štěně by mělo pocházet z kvalitního chov a vlastnit průkaz
původu, čímž se např. eliminují možné budoucí zdravotní komplikací. Některé organizace si
opakovaně berou štěňata stále od stejných chovatelů, u kterých počítají se „zárukou genetické
kvality“ (Holendová, 2013 - Marešová, 2013 - Trmalová, 2011).

5.2.2 Předvýchova
Pokud je štěně organizací vybráno do předvýchovy, tak se stává majetkem organizace,
která si ho od vybraného chovatele koupí. Během předvýchovy se mj. rozhodne o budoucím
„využití“ štěněte a je mu přidělena vhodná dobrovolnická rodina. V níž žije štěně zhruba od
2 do 12 až 14 měsíců (celkem cca 10 až 12 měsíců). Tato rodina mu neposkytuje žádný
speciálně zaměřený výcvik, hlavním úkolem je naučit štěně základní povely poslušnosti, např.
Sedni! Lehni! Zůstaň!, hygienické návyky, seznámit se s ruchem ve městě, navázat kontakt
s cizími psy, seznámit se s každodenním chodem domácnosti atd. Například předvychovatel
Jiří Moravec, který v letech 2006 až 2012 předvycvičil sedm psů, říká, že je to dobrý pocit mít
doma stále štěně, a proto si na předvýchovu bere neustále další psy (Diatka, 2012).
Předvýchovu kontroluje cvičitelská organizace, a to pomocí individuálních návštěv
v rodině či speciálních srazů převychovatelů, které se konají cca jednou za dva měsíce
(Uzlová, 2011). Pes v předvýchově bývá označen „oblečkem“ (obrázek č. 21) s logem
konkrétní organizace, aby na něj bylo na první pohled patrné, že je psem v předvýchově.
V současnosti organizace mají nedostatek dobrovolnických rodin na předvýchovu, a tak se
aktivně snaží najít další (Výchova štěňat. Pes pro tebe, 2013).

Obrázek 21: Pes v předvýchově
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Čeští čtenáři si mohou učinit představu o výcviku a zejména o předvýchově
asistenčního psa v USA (předvýchova v USA a České republice se neliší) z novely The Puppy
That Came for Christmas od Megan Rix (2010), která v češtině vyšla pod názvem Štěně
k Vánocům (2012).

5.2.3 Výcvik psa
Po procesu předvýchovy následuje vlastní výcvik, který obvykle trvá 8 až 12 měsíců,
na konci této fáze výcviku následuje zkouška. Před začátkem výcviku musí pes projít
důkladnou zdravotní prohlídkou, a to včetně rentgenových vyšetření kloubů a očního pozadí
(Diatka, 2012). Všechny typy psů sloužící ve zdravotně-sociální oblasti jsou předáni
budoucímu klientovi již vykastrováni. Týká se to jak psů, tak fen. Důvodem je potlačení
sexuálního pudu u psů a tím celkové zklidnění psa (Barlerinová, 2012).
Při fázi výcviku je již znám typ postižení budoucího majitele (setká se s ním tři měsíce
po začátku výcviku), a díky tomu mu je pes cvičen tzv. „na míru“. Procesu „secvičování“ psa
s budoucím majitelem se říká párování. Budoucí vhodnou dvojici psa a majitele pomáhá najít
jak fyzioterapeut, tak psycholog, kteří spolupracují s organizací (Diatka, 2012).
„Signální pes pro osoby se sluchovým postižením má naučenou základní ovladatelnost
zejména na clicker, píšťalku, vibrační obojek12 a na posunkové povely (Signální psi pro osoby
se sluchovým postižením. Helppes)“. Posunkové povely jsou povely, které se běžně používají
ve sportovní kynologii a seznámit se s nimi můžete např. ve Zkušebním řádu pro sportovní
výcvik psů v České republice (Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice. CZpes.cz, 2001 – 2013). Při posunkovém povelu pro psa se nevyužívá hlasu, ale pouze posunku
(Kynologický slovník. Stable.cz s.r.o.). Tyto posunky nemají vůbec žádnou spojitost se znaky
z českého znakového jazyka a v žádném případě by s nimi neměly být zaměňovány.
Na webových stránkách Helppes jsem nalezla zajímavé upozornění: pokud postižení
člověka ovlivňuje i jeho výslovnost, tak je možné psa přejmenovat a případně i upravit povely
pomocí clickeru, píšťalky, vibračního obojku, zatleskání apod. (Často kladené otázky
a odpovědi. Helppes).
Závěrečné zkoušky pro výcvik psů působících ve zdravotně-sociální oblasti nejsou
v České republice jednotné, tudíž si každá organizace vytváří vlastní standardy zkoušek,

12 Speciální typ obojku, kterým můžete psa neslyšně upozornit na to, že dělá něco špatně či dobře (poznámka
není součástí citace).
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například v organizaci Helppes zkouška signálního psa pro osoby se sluchovým postižením
obsahuje tyto dovednosti (obrázek č. 22).

Obrázek 22: Zkouška signálního psa pro osoby se sluchovým postižením v organizaci Helppes

5.2.3 Předání psa a vlastní život psa u klienta
K vlastnímu předání psa dojde cca po ročním výcviku (bez předvýchovy). Jednou za
rok pořádají organizace tzv. slavnostní předání, kde představí všechny psy, které za rok
vycvičily (Diatka, 2012).
Kvalitní zacházení se psem u klienta doma zajišťuje tzv. rekondice, tj. každoroční
pobyt, na kterém klient organizaci dokáže, že se psem důstojně zachází, že mu nic neschází…
Nesmíme opomenout to, že pes je stále v majetku organizace, a ta má právo kontrolovat práva
psa (Diatka, 2012).
Většina psů ve věku okolo deseti let přestává „sloužit“ svému pánovi a odchází do
„důchodu“ (Diatka, 2012). Poté je již na konkrétním klientovi, zda si psa ponechá (organizace
ho u něj bezplatně nechá), anebo vrátí organizaci, která psovi musí najít nový domov.

5.3 Financování výcviku
V současné době existuje velký rozdíl mezi financováním výcviku vodicích psů
a ostatních typů psů působících ve zdravotně-sociální oblasti.
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Na vodícího psa má nárok každý občan ČR, který je z důvodu svého zrakového postižení
držitelem průkazu mimořádných výhod 3. stupně (ZTP/P). Výcvik vodících psů pro nevidomé je

financován státem, který přispívá až 350 000 Kč na každého vycvičeného psa (jsou uznáni
jako kompenzační pomůcka). Vodicí pes pro nevidomé je dle zákona č.329/2011 Sb.
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
kompenzační pomůckou. Dle výše zmíněného zákona lze požádat úřad práce podle trvalého
bydliště o příspěvek na výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa. Klient má
nárok na vodící psa jednou za pět let, a to i v případě, že je vodící pes ukraden nebo zemře
(důvodem je pětiletá lhůta pro „opotřebení pomůcky“). Díky tomuto zákonu mohou obecní
úřady na psy pro nevidomé přispívat až 800 Kč měsíčně (náklady na výživu a veterinární péči
psa).
Ovšem výcvik asistenčních nebo signálních psů není financován ze stejných zdrojů
jako kompenzační pomůcky pro osoby s postižením zraku. Cvičitelské organizace proto musí
svou činnost hradit pomocí sponzorských darů, grantů nebo výtěžků ziskových aktivit. Cena
výcviku asistenčního či signálního psa je podobná jako u vodící psa, tj. cca 200 000 Kč
(Černá, 2013).
Na závěr si dovolím zdůraznit, že je velmi zvláštní, že vodící pes je podle českých
zákonů brán jako zdravotní (kompenzační) pomůcka, ovšem asistenční či signální pes nikoli.
Také je nutné zdůraznit, že všechny typy psů působících ve zdravotně-sociální oblasti
zastávají velmi podobnou roli. Bohužel musím konstatovat, že do budoucna je zajisté potřeba,
dá se říci v tomto ohledu až diskriminaci odstranit a zajistit stejné možnosti financování pro
všechny typy psů používaných ve zdravotně-sociální oblasti.

5.4 Legislativní ukotvení
Jak jsem již výše zmínila financování výcviku pro vodící a asistenční psy (včetně
signálních psů) je velmi rozdílné. Nyní představím i další zákony či předpisy, kde se píše
o psech používaných v zdravotně-sociální oblasti. Na úvod je důležité zmínit, že pes byl až do
31. 12. 2013 z pohledu našeho práva věc a to ovlivnilo i řadu jiných zákonů, ve kterých se pes
vyskytoval. Mohl být předmětem různých smluv, majitel rozhodoval o jeho umístění do
útulku, jeho usmrcení a také odpovídal za škodu, kterou jeho pes způsobil (Frančelová,
Hutařová, 2005). Situace v tomto ohledu se změnila 1. 1. 2014, kdy začal platit zákon
č. 89/2012 občanský zákoník podle kterého zvířata věcí už nejsou a ustanovení o věcech se na
ně vztahuje pouze v otázce nákupu a prodeje. Nyní např. pokud je usmrcen pes, tak musí
33

pachatel odškodnit majitele zvířete nejen pořizovací cenou zvířete, ale také za „psychickou
ujmu“, kterou mu úmrtí zvířete způsobilo. Toto je velmi důležité i v otázce psů používaných
ve zdravotně-sociální oblasti, kde je cena výcviku velmi vysoká a navíc bývá majitel
speciálně vycvičeného na psa velmi fixován, proto i odškodnění za psychickou/citovou újmu
může být velmi vysoké.
V zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je
zmiňováno, kde se může pohybovat speciálně vycvičený pes: „Pacient se smyslovým nebo
tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj
aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to
způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první
rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.“
Další přístupová práva upravuje pouze vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, která říká, že vstupovat do konzumační části provozovny může
vodící pes doprovázející nevidomou osobu a pes speciálně vycvičený pro doprovod osoby
s těžkým zdravotním postižením. Vstup ostatních zvířat do konzumační části provozovny,
která poskytuje služby v rámci hostinské živnosti (restaurace a jídelny, holičství, kadeřnictví,
manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby), je možný jen se
souhlasem provozovatele (Trmalová, 2011).
Jinou zmínku o přístupových právech v našich zákonících nenajdeme, a tak lze
upozornit pouze na Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních
psů do veřejných prostor. V doporučení se píše, že odepření vstupu do veřejných prostor
handicapovanému člověku se speciálně vycvičeným psem je diskriminací. Jelikož se jedná
o pouze o doporučení, tak v současnosti není nijak závazné (Trmalová, 2011).
Od poplatku ze psů je dle zákona č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a osoba
provádějící předvýchovu i výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. V tomto případě je
tedy jednotná legislativa ohledně všech typů psů působících ve zdravotně-sociální oblasti.
Přepravy psů se dotýká vyhláška č. 175/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Ta říká, že vodícího psa
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doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho
přepravu odmítnout. Díky zákonu č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním

postižením a o změně souvisejících zákonů (viz kap. 5.3) má také nevidomý či prakticky
nevidomý držitel průkazu ZTP/P nárok na bezplatnou přepravu psa (Trmalová, 2011).
Bohužel se v zákoně opět mluví pouze o vodících psech, ovšem situace v praxi vypadá tak, že
záleží na pravidlech každého dopravce, zda umožní přepravu i ostatních typů psů
používaných ve zdravotně-sociální oblasti.
Dalším bodem je povinnost nošení náhubku a vodítka. Zákon č. 77/2004 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání povinně zavedl používání vodítka a náhubku při pohybu psů na
veřejném prostranství. Ovšem kontrolu mají na starosti obecní úřady a ty téměř 100% udělují
vodícím či jiným typům psů působícím ve zdravotně-sociální oblasti výjimky.

5.5 Porovnání legislativního ukotvení a financování v České republice
a zahraničí (USA, Velká Británie a Slovensko)
Dovoluji si říci, že situace v České republice oproti USA, Velké Británii či Slovensku
není příliš dobrá a to zejména z důvodu, že zákon nevzhlíží jednotně na vodící a ostatní typy
psů působících se zdravotně-sociální oblasti. Velkým problémem je v České republice rozdíl
mezi financováním výcviku vodících a zbylých typů psů působících ve zdravotně-sociální
oblasti. Výcvik vodících psů je financován ze zákona, oproti tomu na výcvik ostatních typů
psů si musí organizace shánět peníze sami. V USA výcvik žádného typu psů ze zdravotněsociální oblasti není financován ze zákona, organizace si také shání peníze sami. Toto je
rozdíl oproti Slovensku, kde je výcvik všech typů psů působících ve zdravotně-sociální
oblasti hrazen ze zákona.
V USA organizace přispívají klientovi na veterinární péči psa, ovšem nepřispívají na
krmivo. V České republice mohou obecní úřady přispívat až 800 Kč měsíčně na výdaje, které
má člověk s vodícím psem.
V otázce přístupu do veřejných prostor je situace opět rozdílná. Ve Velké Británii
mohou servisní zvířata (jedná se o všechny typy psů působících ve zdravotně-sociální oblasti)
vstupovat do všech veřejných prostor bez omezení. V České republice mají stejná práva
pouze psi vodící, ostatní typy psů působících ve zdravotně-sociální nejsou v tomto ohledu
v zákonech zmíněni, a tak lze spoléhat pouze na doporučení veřejného ochránce práv
a svobod, podle kterého by měli mít všichni psi působící ve zdravotně-sociální oblasti stejná
přístupová práva do budov.
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6 PRAKTICKÁ ČÁST
Praktická část mé bakalářské práce je složena ze dvou součástí. První je pasportizace
psů působících ve zdravotně-sociálně oblasti vycvičenými organizacemi v České republice
(pro ověření hypotézy 1) a druhou je vlastní výzkum mezi osobami s postižením sluchu, kteří
jsou majiteli psa (bez speciálního výcviku). Ve výzkumu jsem se zaměřovala na komunikaci
se psem (pro ověření hypotéz 2 až 6).
Definovala jsem si tyto hypotézy:
(1) Ve zdravotně-sociální oblasti převládají vodící psi a asistenční psi, signální psi
jsou v menšině.
(2) Osoby s postižením sluchu se svým psem komunikují zejména pomocí hlasu.
(3) Osoby s postižením sluchu komunikují se psem také za pomoci pomůcek, např.
píšťalky k upoutání pozornosti psa.
(4) Pes bez speciálního výcviku nedokáže porozumět žádným znakům vycházejícím
z českého znakového jazyka.
(5) Pouze polovina osob s postižením sluchu, která má psa, má povědomí, co to jsou
signální psi.
(6) Osoby s postižením sluchu se nevěnují žádným speciálním aktivitám se psem.
Mám na mysli např. dog dancing, agility13, frisbee apod.

13 Kynologický sport, ve kterém musí pes, co nejrychleji proběhnout překážkovou dráhou, kde je pevně
stanovené pořadí překážek (Agility. muj-pes.cz, 2010).
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7 Pasportizace psů působících ve zdravotně-sociální oblasti
První praktickou část mé bakalářské práce jsem zaměřila na pasportizaci psů působící
ve zdravotně-sociální oblasti. Do tabulek jsem zpracovala pasporty speciálně vycvičených
psů, pro každou organizaci je zvláštní tabulka, ve které jsou rozděleni psi podle jejich typu
(vodící pes, asistenční pes, signální pes pro neslyšící atd.) a roku ukončení výcviku. Označení
typu psa je ponecháno tak, jak ho používají konkrétní organizace. Na závěr jsou všichni psi
pasportizováni souhrnně.
Data jsem získávala na webových stránkách jednotlivých organizací, či pomocí
emailové komunikace s konkrétními zástupci jednotlivých organizací a jsou aktualizována
k 31. 12. 2013.

7.1 Vlastní pasportizace
Pasportizaci jsem prováděla v organizacích, které jsem představovala v kapitole 5.1, tj.
v organizacích ELVA HELP, Helppes, Pomocné tlapky, Pestrá společnost, Pes pro tebe a Pes
pomůže. Pasportizaci jsem neprováděla v organizacích Integrace o.s., Rolnička Brno o.s. (již
ukončily činnost), Středisko výcviku vodících psů (SVVP) SONS ČR, Škola pro výcvik
vodících psů pro nevidomé, HE+PA o.s. (tyto tři organizace cvičí/cvičily pouze vodící psy
a pro výsledky mého šetření tudíž nejsou relevantní).
Při pasportizaci v jednotlivých organizacích jsem ponechávala přesné označení typů
psů, jak je píší sami organizace, např. asistenční canisterapeutický pes pro autistu, asistenční
terapeutický pes, asistenční pes pro epileptika, signální psi pro osoby s postižením sluchu atd.
Se získanými daty jsem dále pracovala v kapitole 7.2, kde jsem psy třídila do kategorií podle
Velemínského (2007).

7.1.1 ELVA HELP v číslech
Organizace ELVA HELP za dobu svého působení vycvičila celkem 22 psů (tabulka
č. 1), z toho 8 asistenčně terapeutických psů, 6 asistenčních psů pro vozíčkáře, 3 vodící psy
pro nevidomé, jednoho asistenčně balančního psa14, jednoho asistenčního psa pro autistu

14 Asistenčně balanční pes pomáhá svému klientovi jako běžný asistenční pes a navíc však pomáhá s problémy
s rovnováhou, klient se může o psa opřít, pes pomáhá při vstávání, nastupování do městské hromadné dopravy
apod. (Ďásková, 2013).
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a jednoho asistenčního psa pro epileptika. Jak je vidět v tabulce č. 1, organizace ELVA HELP
nevycvičila žádného signálního psa pro osobu s postižením sluchu. Jako zdroj dat byla

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Asistenční terapeutický pes
Asistenční balanční pes
Asistenční pes pro autistu
Asistenční pes pro epileptika
Asistenční pes pro vozíčkáře
Vodící pro nevidomé
Celkem za rok
Celkem vycvičených psů

2003

použita emailová konzultace s Bc. Andreou Tvrdou15 ze dne 17. 1. 2014.

0
0
0
0
1
1
2

0
1
0
0
0
1
2

0
0
0
0
1
1
2

1
0
1
0
0
0
2

1
0
0
0
1
0
2

1
0
0
1
0
0
2
22

1
0
0
0
1
0
2

1
0
1
0
0
0
2

1
0
0
0
1
0
2

1
0
0
0
1
0
2

1
0
1
0
0
0
2

Tabulka 1: Pasportizace psů v organizaci ELVA HELP

7.1.2 Helppes v číslech
Organizace Helppes za dobu svého působení vycvičila celkem 174 psů (tabulka č. 2),
z toho 49 asistenčních canisterapeutických psů, 43 asistenčních psů pro vozíčkáře,
31 vodících psů, 7 asistenčně – balančních psů pro tělesně postižené, 6 asistenčních
canisterapeutických psů pro autisty, 6 asistenčních psů pro tělesně postižené, 6 signálních psů
pro osoby se sluchovým postižením, 5 vodících – balančních psů, 3 asistenční
canisterapeutické psy pro vozíčkáře, 2 asistenční canisterapeutické signální psy, 2 asistenčně
signální psy pro epileptiky, 2 asistenčně vodící psy pro vozíčkáře, 2 canisterapeutické psy,
2 vodící psy pro neslyšící se zrakovou vadou, jednoho asistenčního signálního psa pro
kardiaka s tělesným postižením, jednoho asistenčního/balančního signálního psa pro diabetika
s tělesným postižením, jednoho canisterapeutického psa pro diabetika, jednoho signálního psa
pro epileptika, jednoho signálního psa pro kardiaka, jednoho signálního psa pro latentní
tetanii, jednoho signálního psa pro narkolepsii a jednoho vodícího signálního psa pro zrakově
postiženou epileptičku. Jako zdroj dat byly použité webové stránky organizace Helppes.

15 Kontaktní pracovník ELVA HELP.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2006

2005

2004

2003

Asistenční – balanční pes pro tělesně postižené
0 0 0 3 1 1
Asistenční canisterapeutický pes
1 5 5 3 10 2
Asistenční canisterapeutický pes pro autistu
1 0 0 0 0 0
Asistenční canisterapeutický pes pro vozíčkáře
0 0 0 0 0 2
Asistenční canisterapeutický signální pes
0 0 1 0 1 0
Asistenční pes pro tělesně postiženého
0 0 1 0 1 0
Asistenční pes pro vozíčkáře
4 6 8 8 1 3
Asistenční signální pes pro epileptika
0 0 0 0 0 0
Asistenční signální pes pro kardiaka s tělesným
postižením
0 0 0 1 0 0
Asistenční vodící pes pro vozíčkáře
0 0 0 0 1 0
Asistenční/balanční signální pes pro diabetika s tělesným
postižením
0 0 0 0 0 1
Canisterapeutický pes
0 1 0 0 0 1
Signální canisterapeutický pes pro diabetika
0 0 0 0 0 0
Signální pes pro epileptika
0 1 0 0 0 0
Signální pes pro kardiaka
0 0 0 0 0 0
Signální pes pro latentní tetanii
0 0 0 1 0 0
Signální pes pro narkolepsii
0 0 0 0 1 0
Signální pes pro osoby se sluchovým postižením
1 1 1 2 1 0
Vodící – balanční pes
0 1 0 1 2 1
Vodící pes
3 5 5 2 3 5
Vodící pes pro neslyšící se zrakovou vadou
0 0 0 1 1 0
Vodící signální pes pro zrakově postiženou epileptičku
0 0 0 0 0 1
Celkem za rok
10 20 21 22 23 17
Celkem vycvičených psů
174

0
6
0
1
0
0
4
0

1
3
0
0
0
1
3
0

1
5
0
0
0
0
3
0

0
6
2
0
0
0
2
2

0
3
3
0
0
3
1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 3 1 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 11 11 12 12

Tabulka 2: Pasportizace psů v organizaci Helppes

7.1.3 Pes pomůže v číslech
Organizace Pes pomůže za dobu svého působení vycvičila celkem 111 psů (tabulka
č. 3), z toho 94 asistenčních psů, 8 vodících psů 6 terapeutických psů, jednoho
asistenčního/vodícího

psa,

jednoho

vodícího/signálního

psa

a

jednoho

vodícího/terapeutického psa. Jak je v tabulce č. 3 vidět, organizace Pes pomůže nevycvičila
žádného signálního psa pro osobu s postižením sluchu. Jako zdroj dat byly použity
zpravodaje, které jsou uveřejněny na webových stránkách organizace Pes pomůže.
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2009

2010

2011

2012

2013

2006
7
0
0
0
0
0
7

2008

2005
4
0
1
0
0
0
5

2007

2004

2003

2002

Asistenční pes
13 14 14
Asistenční/vodící pes
0 0 0
Terapeutický pes
0 1 1
Vodící pes
0 1 0
Vodící/signální pes
0 1 0
Vodící/terapeutický pes
1 0 0
Celkem za rok
14 17 15
Celkem vycvičených psů

7 7
0 0
0 2
0 2
0 0
0 0
7 11
111

9
0
0
0
0
0
9

7
0
0
1
0
0
8

4
0
1
1
0
0
6

4
0
0
3
0
0
7

4
1
0
0
0
0
5

Tabulka 3: Pasportizace psů v organizaci Pes pomůže

7.1.4 Pes pro tebe v číslech
Organizace Pes pro tebe za dobu svého působení vycvičila celkem 49 psů (tabulka
č. 4), z toho 35 vodících psů, 8 asistenčních psů, 4 asistenční canisterapeutické psy
a 2 asistenční psy pro vozíčkáře. Jak je v tabulce č. 4 vidět, organizace Pes pro tebe
nevycvičila žádného signálního psa pro osobu s postižením sluchu. Jako zdroj dat byly

2013

0
1
0
7
8
49

2012

0
1
0
3
4

2011

0
0
0
4
4

2010

2006

1
0
0
2
3

2009

2005

0
0
0
2
2

2008

2004

0
0
0
1
1

2007

2003

Asistenční canisterapeutický pes
Asistenční pes
Asistenční pes pro vozíčkáře
Vodící pes
Celkem za rok
Celkem vycvičených psů

2002

použité webové stránky organizace Pes pro tebe.

0
1
0
4
5

0
2
0
5
7

0
1
0
2
3

1
1
1
0
3

1
0
0
2
3

1
1
1
3
6

Tabulka 4: Pasportizace psů v organizaci Pes pro tebe

7.1.5 Pestrá společnost v číslech
Organizace Pestrá společnost za dobu svého působení vycvičila celkem 14 psů
(tabulka č. 5), z toho 8 asistenčních psů, 3 asistenční canisterapeutické psy, jednoho
asistenčního vodícího psa, jednoho psa pro osoby se sluchovým postižením a jednoho
vodícího psa. Jako zdroj dat byly použité webové stránky organizace Pestrá společnost.
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2009

2010

2011

2012

2013

0
3
0
0
0
3

0
1
1
0
1
3

1
0
0
1
0
2
14

2
0
0
0
0
2

0
4
0
0
0
4

Asistenční canisterapeutický pes
Asistenční pes
Asistenční vodící pes
Signální pes pro osoby se sluchovým postižením
Vodící pes
Celkem za rok
Celkem vycvičených psů

Tabulka 5: Pasportizace psů v organizaci Pestrá společnost

7.1.6 Pomocné tlapky v číslech
Organizace Pomocné tlapky za dobu svého působení od roku vycvičila celkem 147
psů (tabulka č. 6), z toho 89 asistenčních psů, 49 šikovných společníků16, 5 vodících psů
a 4 canisterapeutické psy. Jak je v tabulce č. 6 vidět, organizace Pomocné tlapky nevycvičila
žádného signálního psa pro osobu s postižením sluchu. Jako zdroj dat byly použité webové

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

5
1
0
0
6

2004

2002

4
1
0
0
5

Asistenční pes
Canisterapeutický pes
Šikovný společník
Vodící pes
Celkem za rok
Celkem vycvičených psů

2003

2001

stránky organizace Pomocné tlapky.

6 12 7 7 10 8 9 3 8 3 7
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 1 3 5 4 3 6 10 6 6 3
0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
8 13 10 13 14 11 16 15 14 12 10
147

Tabulka 6: Pasportizace psů v organizaci Pomocné tlapky

7.2 Výsledky pasportizace
Všechny typy psů z tabulek 1 až 6 jsem roztřídila do pěti kategorií podle
Velemínského (2007) a to na asistenční psy, canisterapeutické psy, diagnostické psy, signální
psy pro osoby s postižením sluchu a vodící psy (tabulka č. 7). Pokud je pes podle jména
dvojího typu, např. asistenční canisterapeutický pes, tak jsem ho pasportovala podle jména
prvního typu, tj. mezi psy asistenční.

16 Je typ asistenčního psa, který pomáhá v rodině, kde se nachází osoba s těžkým mentálním či tělesným
postižením. Většinou odpovědnost za psa přebírá opatrovník dané osoby, protože ta není schopna se sama o sebe
postarat (Ďásková, 2013).
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Mezi asistenční psy jsem pasportovala asistenční canisterapeutické psy, asistenční
balanční psy, asistenční psy pro autisty, asistenční psy pro epileptiky, asistenční psy pro
vozíčkáře, asistenční – balanční psy pro tělesně postižené, asistenční canisterapeutické
signální psy, asistenční psy pro tělesně postižené, asistenční signální psy pro epileptiky,
asistenční/balanční signální psy pro diabetiky s tělesným postižením, asistenční/vodící psy,
asistenční vodící psy a šikovné společníky. Mezi diagnostické psy jsem pasportovala signální
canisterapeutické psy pro diabetiky, signální psy pro epileptiky, signální psy pro kardiaky,
signální psy pro latentní tetanii a signální psy pro narkolepsii. Mezi canisterapeutické psy
jsem pasportovala také terapeutické psy. Mezi vodící psy jsem pasportovala vodící psy pro
nevidomé, vodící – balanční psy, vodící psy pro neslyšící se zrakovou vadou, vodící signální
psy pro zrakově postižené epileptiky, vodící/signální psy a vodící/terapeutické psy.
Celkem bylo ve výše zmíněných šesti organizacích od doby jejich působnosti až
do 31. 12. 2013 vycvičeno 517 psů. Z toho bylo vycvičeno 400 asistenčních psů,
12 canisterapeutických psů, 5 diagnostických psů, 7 signálních psů pro osoby
s postižením sluchu a 93 vodících psů. Organizace Helppes navíc vycvičila ještě jednoho
vodícího psa pro neslyšícího se zrakovou vadou a organizace Pes pomůže vycvičila ještě

Pomocné tlapky

Pestrá společnost

Pes pro tebe

Pes pomůže

Helppes

ELVA HELP

jednoho vodícího/signálního psa, tyto psy jsem ovšem počítala do jiných typů psů.

Asistenční psi
19 122 95 14 12 138
Canisterapeutičtí psi
0
2 6 0 0
4
Diagnostičtí psi
0
5 0 0 0
0
Signální psi pro osoby s postižením sluchu 0
6 0 0 1
0
Vodící psi
3 39 10 35 1
5
517
Celkem vycvičených psů
Tabulka 7: Celková pasportizace psů

Pro lepší přehlednost jsem vytvořila graf (graf č. 1), ve kterém je vidět procentuální
zastoupení signálních psů pro osoby se sluchovým postižením oproti jiným psům působícím
ve zdravotně-sociální oblasti. Z celkového počtu je 78% asistenčních psů, 18% vodících
psů, 2 % canisterapeutických psů, 1% signálních psů pro osoby se sluchovým
postižením a 1% diagnostických psů.
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Graf 1: Počty psů působících ve zdravotně-sociální oblasti

Díky výše zmíněným informacím již znám odpověď na svou první hypotézu Ve
zdravotně-sociální oblasti převládají vodící psi a asistenční psi, signální psi jsou v menšině.
Opravdu se moje hypotéza verifikovala, ve zdravotně-sociální oblasti je převaha vodících
(38%, 93 psů) a asistenčních psů (78%, 400 psů) a naopak je pouhé minimum signálních psů
pro osoby s postižením sluchu (1%, 7 psů). Tato situace jistě není ideální a myslím, že by
mohla pomoci osvěta mezi osobami s postižením sluchu o signálních psech, a díky tomu by se
z jejich strany zvýšil počet žádostí o signálního psa.

43

8 Výzkum mezi osobami s postižením sluchu, které jsou majiteli
psa
Součástí této kapitoly mé bakalářské práce je výzkum mezi osobami s postižením
sluchu, které jsou majiteli psa bez speciálního výcviku.

8.1 Postup výzkumu
Základem mého výzkumu bylo stanovení si hypotéz (2 až 6), poté jsem vytvořila
dotazník (viz příloha č. 3), který jsem předkládala osobám s postižením sluchu, o který jsem
věděla, že jsou majiteli psa bez speciálního výcviku. Sběr dat probíhal v období od 6. 1. 2014
do 31. 1. 2014. Dotazník jsem rozeslala 21 předem vytipovaným osobám formou textového
souboru, později jsem ho umístila i na internetový portál Survio, zpět se mi vrátilo
9 vyplněných dotazníků. Dále jsem již dotazníky předávala konkrétním osobám (osobně),
nebo mi s distribucí pomohli moji přátelé. Díky tomu byla návratnost podstatně větší. Takto
se mi podařilo získat dalších 8 dotazníků. Celkem jsem tedy získala 17 vyplněných
dotazníků (viz příloha č. 4, dotazníky jsou doslovně přepsány), se kterými budu dále
pracovat v kapitole 8.2.

8.2 Vyhodnocení výzkumu
Dotazník obsahoval celkem 11 otázek (viz příloha č. 3) z toho 6 otázek bylo
obecných a týkalo se informací o respondentech a jejich psech, 2 otázky bylo zaměřeny na
komunikaci osob s postižením sluchu se psem, jedna otázka na speciální aktivity, které lze
provozovat společně se psem (dog dancing, agility apod.), jedna otázka na povědomí
respondentů o signálních psech a jedna otázka na touhu mít v domácnosti signálního psa.

8.2.1 Informace o respondentech a jejich psech
První otázkou dotazníku „Jaké je Vaše pohlaví?“ jsem zjistila, že z respondentů
v dotazníku byli 4 muži (24%) a 13 žen (76%).
Druhou otázkou dotazníku „Kolik Vám je let?“ jsem zjišťovala věk respondentů. Pro
větší přehlednost jsem je rozdělila respondenty do tří skupin, a to: respondenti v studentském
věku (do 26 let), respondenti v produktivním věku (27 až 59 let) a respondenti staršího věku
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(60 a více). Respondentů do 26 let se zúčastnilo 8 (47%), respondentů ve věku 27 až 59
let se zúčastnilo 6 (35%) a respondenti starších 60 let se zúčastnili 3 (18%).
Třetí otázkou dotazníku „Jaký je typ a stupeň sluchového postižení?“ jsem zjistila že,
7 respondentů trpí nedoslýchavostí (4 těžkou, 2 lehkou a jeden neuvedl míru
nedoslýchavosti, 41%), 6 respondentů trpí praktickou hluchotou (35%), jeden trpí
percepční hluchotou (6%), jeden je uživatelem kochleárního implantátu (6%), jeden má
zbytky sluchu (6%) a jeden úplnou ztrátou sluchu (6%).
Čtvrtou otázkou dotazníku „Jaký je Vámi preferovaný způsob komunikace?“ jsem
zjišťovala preferovaný způsob komunikace, dala jsem na výběr čtyři možnosti, a to: český
znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvená čeština nebo jiný a respektive jaký. Zjistila jsem,
že 6 respondentů preferuje mluvenou češtinu (35%), 4 respondenti český znakový jazyk
(24), 2 respondenti znakovanou češtinu (12%) a 5 respondentů jiný způsob komunikace
(29%). Mezi jinými způsoby komunikace se objevilo: český znakový jazyk i psaná čeština,
mluvená čeština souběžně se znaky, mluvená čeština souběžně s odezíráním, respondent
ovládá jak znakový jazyk, tak český jazyk a používá oboje a mluvená čeština i český znakový
jazyk (respondent vybírá způsob komunikace podle toho, s kým komunikuje).
Pátou otázkou dotazníku „Jak dlouho máte psa/psy?“ jsem zjišťovala, jak dlouho
mají osoby se sluchovým postižením v domácnosti psa. Odpovědi jsem rozdělila do čtyř
skupin, a to: méně než 3 roky, 3 až 10 let, 10 až 20 let, 20 let a více. Zjistila jsem, že
2 respondenti mají psa v domácnosti méně než 3 roky (12%), 3 respondenti mají psa
v domácnosti 3 až 10 let (17%), 2 respondenti mají psa v domácnosti 10 a 20 let (12%)
a 10 respondentů má psa v domácnosti 20 a více let (59%). Bohužel musím konstatovat, že
tato otázka byla s největší pravděpodobností ovlivněna skupinou, která vyplňovala tento
dotazník, jednalo se o „milovníky psů“, a z toho důvodu jsou výsledky zřejmě zkreslené.
Osobně si nemyslím, že je v populaci tolik osob, které mají psy 20 a více let, tedy téměř po
celý svůj život…
Šestou otázkou dotazníku „Jaké je plemeno Vašeho psa/psů?“ jsem zjišťovala
plemena psů respondentů. Jednalo se o tato plemena: kříženec (6x), jezevčík (2x), německý
ovčák (2x), Yorkšírský teriér (2x), dobrman, francouzský buldoček, Jack Russell teriér, malý
pudl, mops, německá doga, Parson Russel teriér, Rhodéský ridgeback a zlatý retrívr.
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8.2.2 Komunikace se psem
Sedmou otázkou dotazníku “Popište, jak komunikujete s Vaším psem. Používáte
např. hlas, gesta, znaky z českého znakového jazyka, zatleskání, píšťalku, clicker apod.?“
jsem zjišťovala, jak osoby se sluchovým postižením komunikují s jejich psem. Většina
respondentů

používala

kombinace

prostředků

ke

komunikaci.

Zjistila

jsem,

že

12 respondentů používá se komunikaci se psem hlas, 10 respondentů gesta,
4 respondenti píšťalku, 3 respondenti zatleskání, 3 respondenti pískací hračku,
2 respondenti vybrané znaky z českého znakového jazyka, 2 respondenti domácí znaky
(kombinace znaků z českého znakového jazyka a gest), jeden pískání a jeden respondent
používá ke komunikaci český znakový jazyk (graf č. 2).
Hlas

Gesta

Zatleskání

Píšťalka

Pískací hračka

Znaky z českého znakového jazyka

Domácí znaky

Pískání
5% 3%
8%

32%

8%
10%
8%

26%

Graf 2: Komunikace se psem

Zajímavá je komunikace se psy pomocí českého znakového jazyka. Respondent (č. 9)
používá znaky VEN, JÍDLO, LEHNOU, respondent (č. 7) používá znaky POJĎ, VEN,
JÍDLO, ČEKEJ, respondent (č. 11) používá znaky JÍDLO, VEN, CHODIT NA VODÍTKU,
K NOZE, TICHO. Je úžasné, že jsou někteří respondenti schopni komunikovat se psem
pomocí znaků z českého znakového jazyka, psi znakům rozumí, a to i přesto, že nebyli nijak
speciálně školeni.
Osmou otázkou dotazníku „Popište, jak Vašeho psa přivoláváte?“ jsem zjišťovala,
jak osoby s postižením sluchu přivolávají svého psa. Většina respondentů používala
kombinace prostředků ke komunikaci. Zjistila jsem, že 13 respondentů k přivolání psa
používá hlas, 5 píšťalku, 3 gesta, 2 tleskání, 2 mávání, jeden mimiku a jeden zvedání
ruky k upoutání pozornosti (graf č. 3).
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Graf 3: Přivolání psa

Speciální situace je u jednoho respondenta (č. 15), jehož pes přišel o sluch. Pokud
ještě pes slyšel, tak ho respondent přivolával hlasem, postupně přecházel k píšťalce
a zatleskání. Jak toto přestávalo fungovat, tak komunikace začala probíhat pomocí gest, pes se
orientoval zrakem. Situace se nyní ještě více zkomplikovala, a to tím, že pes přestává vidět,
a proto již přestává fungovat vizuální komunikace… Respondent se svěřil se svým
negativním zážitkem, který nastal, když pes běžel úplně na druhou stranu, to mělo za následek
problémy při hledání psa z důvodu respondentovi komunikace s většinovou společností.
Jeden respondent (č. 17) také vyjádřil obavu, že pokud přivolává psa hlasem, tak nemá
zpětnou vazbu, a tudíž se obává negativní reakce okolí.

8.2.3 Speciální aktivity, které lze provozovat společně se psem (dog dancing,
agility apod.)
Devátou otázkou dotazníku „Slyšel/a jste někdy o speciálních aktivitách, které
můžete dělat společně s Vaším psem, např. dog dancing, agility apod.? Pokud ano,
vyzkoušel/a jste nějakou z nich?“ jsem zjišťovala, zda osoby se sluchovým postižením
aktivně věnují nějakým speciálním aktivitám nebo sportům, které mohou dělat se psem.
Otázku jsem původně chtěla směřovat na speciální aktivity, které může člověk dělat se psem,
ovšem při vyhodnocování jsem objevila v odpovědích i výcvik poslušnosti či psí výstavy,
přesto jsem je ponechala ve výsledcích. Zjistila jsem, že 6 respondentů o těchto aktivitách
nemá vůbec povědomí, 6 respondentů je zná, ale aktivně je nezkoušeli a 5 respondentů
tyto aktivity zná i je aktivně zkoušeli (graf č. 4).
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Graf 4: Povědomí o kynologických aktivitách

Mezi respondenty, kteří zkoušeli speciální aktivity, tak se objevily tyto činnosti: psí
výstavy, 8 let závodů agility, výcvik poslušnosti na psím cvičišti (3x).
U jednoho respondenta se cvičí v rodině agility. Jeden z respondentů (č. 8), která tyto
aktivity zná, ovšem praktikovat je nechce, je názoru, že pes má hlídat dům.
Jeden respondent (č. 15) v minulosti chtěl vyzkoušet aktivitu coursing17, ale od
vyzkoušejí ho odradila obtížná komunikace s lidmi v okolí.

8.2.4 Povědomí o signálních psech
Desátou otázkou dotazníku „Slyšel/a jste někdy o speciálně vycvičených psech, kteří
pomáhají neslyšícím, tj. o signálních psech?“ jsem zjišťovala povědomí o signálních psech
mezi osobami se sluchovým postižením. Měla jsem zájem o jednoslovnou odpověď, abych
mohla vytvořit jednoduché statistické vyhodnocení. V jednom dotazníku tato odpověď nebyla
vyplněna, proto pracuji s odpovědí 16 respondentů. Zjistila jsem, že 11 respondentů má
povědomí o tom, co to jsou signální psi, 5 respondentů signální psy vůbec nezná (graf
č. 5).

17 Kynologický sport, při kterém je cílem psa ulovit kořist (umělá návnada), která je před ním tažená navijákem
(Coursing. muj-pes.cz, 2010).
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Graf 5: Povědomí o signálních psech

U této otázky jsem ze získaných dat ještě zjistila, jak rozdílná je informovanost
o signálních mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Zjistila jsem, že 6 respondentů
z kategorie do 26 let signální psy zná a 2 nikoli. 4 respondenti z kategorie 26 až 59 let
signální psy zná a jeden nikoli. Jeden respondent z kategorie nad 60 let signální psy zná
a dva nikoli (graf č. 6). Z toho vyvozuji, že informovanost o signálních psech klesá s věkem.
Ano

Ne

6
4
2

2
1

Do 26 let

26 - 59 let

1
Nad 60 let

Graf 6: Povědomí o signálních psech vzhledem k věku

Navíc jsem zkoumala, zda je rozlišná informovanost mezi muži a ženami. Zjistila
jsem, že ze čtyř respondentů mezi muži žádný neměl povědomí o signálních psech, ze
dvanácti respondentek mezi ženami (jedna žena na tuto otázku neodpověděla) má
11 povědomí o signálních psech a pouze jedna nikoli (graf č. 7) Z toho vyvozuji, že
informovanost o signálních psech je rapidně větší než mezi ženami než mezi muži.
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Graf 7: Povědomí o signálních psech vzhledem k pohlaví

8.2.5 Touha mít v domácnosti signálního psa
Jedenáctou otázkou dotazníku „Uvažujete o tom, že byste zažádali o signálního psa?
Proč ano? Proč ne?“ jsem zjišťovala mezi respondenty touhu mít v domácnosti signálního
psa. V jednom dotazníku tato odpověď nebyla vyplněna, proto pracuji s odpovědí
16 respondentů. 10 respondentů nechce mít signálního psa, 4 respondenti by si možná
signálního psa přáli (v současnosti ještě nejsou rozhodnuti) a 2 respondenti by si
signálního psa přáli (graf č. 8). Někteří respondenti se svěřili s více důvody, proč ano či proč
ne a já zde tyto důvody uvádím.
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Graf 8: Zájem o pořízení signálního psa

Mezi důvody, proč osoby s postižením sluchu chtějí signálního psa se objevily tyto:
signální pes by mohl pomoci, pokud by respondent přišel o sluch úplně a do budoucna by
signální pes mohl pomoci s dětmi (jako „chůvička“ – 2x).
Mezi důvody, proč osoby s postižením sluchu nechtějí signálního psa se objevily tyto:
ztráta sluchu není tak velká, aby se nedalo obejít bez signálního psa (3x), uživatel
kochleárního implantátu nepotřebuje signálního psa, láska k současnému psovi majitele,
obava kvůli vysokému věku respondenta, totální neinformovanost o to, co to jsou signální psi
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(2x), málo informací k tomuto tématu, obava, zda by se signální pes snášel se současným
psem respondenta a otázka financí (2x). Objevil se také specifický důvod u respondenta (č. 4),
proč nemít signálního psa, a to z důvodu, že signální pes musí být vykastrovaný.
Získala jsem také jeden velmi kritický názor ohledně signálních psů. Respondent (č. 9)
považuje svého současného psa za své dítě či přítele a nechce psa využívat pro usnadnění
svého života. Respondent uvádí, že u vodících psů pro osoby s postižením zraku či pro
asistenční psy pro osoby s tělesným postižením je situace rozdílná, tam vodící či asistenční
psy podporuje. Respondent signálními psi silně opovrhuje, příčí se mu to, že psi by mohli
pomáhat osobám s postižením sluchu.
Respondenti se zmiňovali, jak je pes bez speciálního výcviku nápomocný
v domácnosti, např. respondentovi (č. 2) v domácnosti oznámení zvuku domovního zvonku
nebo venku, pokud slyšící blížící se přijíždějící auto, respondentovi (č. 17) také pes bez
speciálního výcviku oznamuje, že někdo zvoní na dveře.
Jeden z respondentů (č. 5) již na signálního psa čeká, nyní je jeho budoucí pes ve
výcviku, proto jsem ho zařadila do kategorie, že má o signálního psa zájem, i když to
doslovně neuvedl.
Důležité je také zdůraznit, že 2 respondenti (č. 4 a č 12) si také nejsou jistí
financováním výcviku, a proto neví, zda mají zájem o signálního psa. To je také bohužel
důsledkem malé informovanosti ohledně signálních psů pro osoby s postižením sluchu.
U této otázky jsem ze získaných dat ještě zjistila, jak rozdílná je touha mít signálního
psa v domácnosti mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. V jednom dotazníku z věkové
kategorie 26 až 59 let tato odpověď nebyla vyplněna, proto pracuji s odpovědí 16
respondentů. Zjistila jsem, že 5 respondentů z kategorie do 26 let by signálního psa
v domácnosti nechtělo, 2 respondenti by signálního psa chtěli možná do budoucna
a jeden respondent by signálního psa chtěl. Z kategorie 26 až 59 let by signálního psa
nechtěli 2 respondenti, 2 respondenti by signálního psa chtěli možná do budoucna
a jeden respondent by signálního psa chtěl. Z kategorie nad 60 let by signálního psa
v domácnosti nechtěli všichni 3 respondenti (graf č. 9). Z toho vyvozuji, že touha mít
signálního psa v domácnosti se příliš neliší napříč věkovými kategoriemi vzhledem k mému
výzkumnému vzorku.
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Graf 9: Zájem o signálního psa dle věkových kategorií

Navíc jsem zkoumala, zda je rozlišná touha po signálním psu v domácnosti mezi muži
a ženami. V jednom dotazníku tato odpověď nebyla vyplněna, proto pracuji s odpovědí 16
respondentů. Zjistila jsem, že ze čtyř respondentů mezi muži žádný nechce signálního, ze
dvanácti respondentek mezi ženami (jedna žena na tuto otázku neodpověděla)
2 signálního psa chtějí, 6 nikoli a 4 možná (graf č. 10). Z toho vyvozuji, že u žen je daleko
větší touha mít v rodině signálního psa než u mužů.
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Graf 10: Zájem o signálního psa dle pohlaví respondentů

8.3 Shrnutí
Díky získaným datům z dotazníkového šetření si již mohu odpovědět na stanovené
hypotézy 2 až 6.
Druhá hypotéza Osoby s postižením sluchu se svým psem komunikují zejména
pomocí hlasu se potvrdila, ze 17 respondentů 12 opravdu ke komunikaci se psem používá
hlas.
Třetí hypotéza Osoby s postižením sluchu komunikují se psem také za pomoci
pomůcek, např. píšťalky k upoutání pozornosti psa se také potvrdila, 4 respondenti používají
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ke komunikaci se psem píšťalku a 3 respondenti používají ke komunikaci se psem pískací
hračku. K přivolávání používá dokonce 5 respondentů píšťalku.
Čtvrtá hypotéza Pes bez speciálního výcviku nedokáže porozumět žádným znakům
vycházejícím z českého znakového jazyka se nepotvrdila. Ze 17 respondentů se našli
3 respondenti, kteří komunikují se psem pomocí znaků z českého znakového jazyka. Zdá se
tedy, že pes je schopen chápat znaky z českého znakového jazyka.
Pátá hypotéza Pouze polovina osob s postižením sluchu, která má psa, má povědomí,
co to jsou signální psi se potvrdila. V mnou zkoumaném vzorku má o signálních psech
povědomí 68% respondentů. Musím říci, že tímto číslem jsem potěšena, bohužel tato
informovat je mezi mladšími respondenty.
Šestá hypotéza Osoby s postižením sluchu se nevěnují žádným speciálním aktivitám
se psem. Mám na mysli např. dog dancing, agility, frisbee apod. se nepotvrdila. 35%
respondentů se aktivně věnuje kynologickým aktivitám s jejich psem. Zde je vidět, že se
osoby s postižením sluchu aktivně věnují kynologickým aktivitám.
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9 Závěr
V mé bakalářské práci jsem se snažila přiblížit problematiku psů působících ve
zdravotně-sociální oblasti. V teoretické části jsem se snažila vysvětlit, jaké máme druhy psů
působících ve zdravotně sociální oblasti, jaké je legislativní ukotvení těchto psů v České
republice a zahraničí (USA, Velká Británie a Slovensko). Také jsem představila vybrané
organizace z výše uvedených zemí a porovnala situace, ve kterých se v tomto ohledu nachází.
Po porovnání jsem dospěla k závěru, že situace v České republice oproti USA, Velké Británii
či Slovensku není příliš dobrá a to zejména z důvodu, že zákon nevzhlíží jednotně na vodící
a ostatní typy psů působících se zdravotně-sociální oblasti. V České republice je vodící pes
díky zákonu č.329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů kompenzační pomůckou, a to znamená, že výcvik je financován ze
zákona. Oproti tomu na financování výcviku ostatních typů psů působící ve zdravotněsociální oblasti si musí organizace shánět peníze sami nejčastěji pomocí sbírek. To, že české
zákony nevzhlíží stejně ke všem typům psů působících ve zdravotně-sociální oblasti, má za
následek i to, že tito psi nemají stejná přístupová práva do budov. Naopak musím
poznamenat, že v České republice máme 6 organizací, které se věnují výcviku asistenčních
a signálních psů, a to považuji za kvalitní příslib do budoucna pro rozšíření výcviku
signálních psů pro osoby s postižením sluchu.
Praktická část mé práce je složena ze dvou celků. V první jsem vytvořila číselný výčet
psů působících ve zdravotně-sociální oblasti v České republice. Psy jsem nejprve rozdělila dle
jejich typu (vodící, asistenční, signální pro osoby se sluchovým postižením aj.), roku
vycvičení a pasportizovala zvlášť v každé organizaci, ve které byli vycvičeni. Výsledkem mé
pasportizace je, že signálních psů pro osoby se sluchovým postižením je pouhé 1%. Je tedy
vidět, že výcvik signálních psů se v České republice v současné době netěší velké popularitě
a já doufám, že se tato situace do budoucna zlepší, a to i díky mé práci. V druhém úseku
praktické části jsem vedla dotazníkové šetření mezi osobami se sluchovým postižením, které
jsou majiteli psa bez speciálního výcviku. V tomto dotazníku jsem se zaměřila zejména na
komunikaci se psem. Hlavním výsledkem mého šetření bylo, že osoby se sluchovým
postižením nejčastěji používají ke komunikaci hlas, objevily se i jiné odpovědi jako např.
píšťalka, zatleskání, pískací hračka či dokonce vybrané znaky z českého znakového jazyka.
Zjištění, že pes je schopný chápat znaky z českého znakového jazyka je velmi zajímavé a jistě
si zaslouží pozornost. V odpovědích z dotazníků mi některé osoby s postižením sluchu
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dokázali, že i pes bez speciálního výcviku může zastávat stejné činnosti jako signální pes,
např. upozorňovat na zvonek u dveří. Také jsem zjistila, že povědomí o signálních psech mělo
69% dotázaných a navíc výrazně větší povědomí měly ženy a věková skupina do 26 let. Se
zájmem o pořízení signálního psa již byla situace jiná, zájem projevilo pouze 12%
dotázaných, zajímavostí je, že touhu po pořízení signálního psa mají mnohem větší ženy.
Do budoucna bych doporučila v první řadě změnu české legislativy, bylo by třeba, aby
bylo stejné legislativní postavení všech typů psů působících ve zdravotně-sociální oblasti.
Myslím, že od toho by se odvinul i počet vycvičených asistenčních a signálních psů, protože
by již organizace nemusely pracně shánět peníze na výcvik pomocí sbírek. Také by pomohla
osvěta v široké veřejnosti a zejména mezi osobami s postižením sluchu, co to vlastně signální
psi jsou, a jak mohou pomoci.
Nyní na úplném závěru své bakalářské práce doufám, že jsem získala již dostatek
kompetencí na to, abych mohla zodpovědět otázku položenou již v názvu své bakalářské
práce, a to, zda může signální pes sloužit jako kompenzační pomůcka pro neslyšící či pro
jakékoli osoby s postižením sluchu. Mou odpovědí je jednoznačné ano!
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16 Přílohy
16.1 Příloha 1: Dotazník pro majitele signálech psů
Dobrý den,
jmenuji se Kateřina Záhorská, studuji obor Čeština v komunikaci neslyšících na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Píši bakalářskou práci s názvem
Signální psi – Kompenzační pomůcka pro neslyšící?. Součástí práce je dotazník a o jeho
vyplnění bych Vás chtěla požádat. Ještě před samotným vyplněním dotazníku Vás chci
informovat, že pokud na některou z otázek nebudete chtít odpovědět, tak nemusíte.
Pokud by Vám bylo něco nejasného nebo Vás zajímalo, tak mě můžete kontaktovat
pomocí emailu katerina.zahorska@seznam.cz.
Mnohokrát Vám děkuji za pomoc s výzkumem!
___________________________________________________________________________
1. Jaké je Vaše jméno? (Pokud nechcete odpovídat, tak nemusíte!)
2. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena
3. Kolik Vám je let?
4. Jaké je Vaše zaměstnání?
5. Jaký je typ a stupeň sluchového postižení?
6. Jaký je Vámi preferovaný způsob komunikace?
a) český znakový jazyk
b) znakovaná čeština
c) mluvená čeština
d) jiný: ________________________________________
7. Měl/a jste před speciálně vycvičeným signálním psem ještě jiného psa? Případně
stále máte?
8. Vzpomenete si, kdy a od koho jste se poprvé dozvěděla o signálních psech?
9. Jak dlouho máte signálního psa?
10. Od jaké organizace máte signálního psa?
11. Kolik let je Vašemu signálnímu psovi?
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12. Jaké je plemeno Vašeho signálního psa?
13. Popište, jak komunikujete s Vaším signálním psem. Používáte např. hlas, gesta,
znaky z českého znakového jazyka, zatleskání, píšťalku, clicker apod.?
14. Popište, jak Vašeho signálního psa přivoláváte.
15. S čím Vám signální pes v každodenním životě nejvíce pomáhá?
16. Berete si signálního psa s sebou vždy ven? Pokud ne, tak proč?
17. Můžete dělat díky signálnímu psovi něco, co byste bez něj nemohl/a?
18. Slyšel/a jste někdy o speciálních aktivitách, které můžete dělat společně s Vaším
psem, např. dog dancing, agility apod.? Pokud ano, vyzkoušel/a jste nějakou
z nich?
19. Jste s Vaším signálním psem spokojen/a? Pomohl zlepšit kvalitu Vašeho života?
20. Existuje něco, co byste si přála, aby ještě Váš signální pes uměl navíc?
21. Znáte i jiné osoby se postižením sluchu, které také mají signálního psa?
22. Na závěr dotazníku, můžete uvést příklad nějaké situace, kdy Vám signální pes
pomohl, a chcete se o ni podělit s ostatními?

16.2 Příloha 2: Odpověď k dotazníku pro majitele signálních psů
1. Kristina Kratochvílová
2. Žena
3. 32
4. psycholožka, v současné době na rodičovské dovolené
5. těžká sluchová vada od narození - zbytky sluchu (nosím sluchadla, se sluchadly slyším
některé zvuky, ale většinou je nerozliším a jsem závislá na odezírání)
6. Jiná: na to nemám jednoznačnou odpověď - záleží na tom, s kým komunikuji, můj
mateřský jazyk je český jazyk, ale nejpohodlnější je pro mě komunikace v Čzj nebo
mluvení doprovázené znaky (podle toho, s kým komunikuju...)
7. ano, pejska jsme měli od mých 10 let. V současnosti kromě signálního psa Fida máme
ještě staršího pejska, francouzského buldočka. Před ním jsme měli téměř 15 let také
francouzského buldočka, fenku (pro zajímavost, naučila se sama od sebe mě
upozorňovat, když někdo zvonil na zvonek, telefon ignorovala :)
8. to, že něco takového ve světě existuje, jsem si přečetla, asi v Gongu (doma jsme ho
odebírali). Nebo na internetu. A kdy? Nejspíše někdy v 2. polovině 90. let...
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9. Fido je "oficiálním" signálním psem od roku 2011, ale je to můj vlastní pes a máme ho
od roku 2009.
10. od Pestré společnosti
11. 4
12. labradorský retrívr
13. vlastně skoro všechno, nejvíce asi hlasové povely, pak gesta či jednoduché znaky,
klikr, občas i píšťalku (ale už dlouho ne, protože jsem ji ztratila), Fido reaguje i na
zatleskání - podívá se na mě, či když stojím a zatleskám, tak je to signál, že na mě má
skočit :)
14. hlasem, zapískáním, dříve i píšťalkou, dokud jsem ji neztratila - ještě jsem nebyla
schopná si pořídit znovu tu samou (mám jinou, která mi nevyhovuje - je moc malá
a špatně se mi na ni píská). Doma ho volám hlasem, venku většinou zapískáním naučila jsem se díky němu pískat, protože mi nebylo příjemné mezi lidmi křičet, pak
se na mě všichni podívali, protože je zaujal můj "jiný" hlas :) Zapískání je takové
méně nápadné a nyní už i pohodlnější, ale musela jsem se to nejprve naučit :) Teď jak
nemám píšťalku, tak pískám často a díky tomu mi to už konečně jde...dříve jsem často
nevěděla, jestli se mi podařilo správně zapískat nebo ne, protože jsem neměla
sluchovou kontrolu.
15. Hlavně s upozorňováním na pláč dětí. Dává mi jistotu, mohu děti bez obav spustit
z očí, protože vím, že kdyby něco, Fido mi řekne. Když děti spí, nemusím je pořád
kontrolovat, zda je vše ok. Když mi přes den spí miminko, nemusím ho kontrolovat,
jestli se už probudilo - Fido mi řekne. Mohu se volně pohybovat po bytě a zahradě...
Nemusím být tolik ve střehu, když má přijít návštěva, nebo když vařím a nastavím si
časový spínač atd. Buzení je též fajn, ale to by se dalo vyřešit i bez Fida - světelný
budík, vibrační budík...jako dříve když jsme ještě neměli Fida. Ale jeho "mokré"
buzení olíznutím na tvář mě probudí spolehlivě nejlépe.
16. Ne a v poslední době spíše méně než dříve, je to tím, že mám dvě děti a když někam
vyrazím s kočárkem, je pes navíc docela znát - i když hezky chodí u nohy, musím
držet vodítko nebo občas po něm uklidit jeho potřebu. A navíc na něm ve městě
nejsem závislá, to spíše doma, upozorňování na zvuky jako sanitka nevyužívám
(slyším to se sluchadly). Je fakt, že mi lidé více pomáhají i s kočárkem atd., pokud mě
vidí s asistenčním psem, nebo se více snaží při komunikaci se mnou, což je příjemné.
Pokud jsme s Fidem a dětmi na rušném místě jako na hřišti nebo v dětském koutku,
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hlídám si děti více než doma, sice by mě Fido asi upozornil, ale mám menší jistotu
(hluk, pláč jiných dětí atd.), takže na něj tak úplně nespoléhám.
17. nevím, teď mě nic nenapadá, asi ne - dříve jsem také v pohodě fungovala bez
asistenčního psa, určitě mi život zjednodušuje a zpříjemňuje, ale nezměnil mi ho
v tom smyslu, že bych teď mohla dělat to, co dříve ne.
18. ano, znám je, vyzkoušeli jsme prvky z dog dancingu, dále frisbee nebo hry s klikrem,
ale dlouhodobě se žádné z těchto aktivit nevěnujeme, hlavně z časových důvodů.
S Fidem se věnujeme canisterapii, ale to se mezi tyto aktivity asi neřadí.
19. Určitě jsem spokojená. Kvalitu života asi ovlivnil pozitivně - je to s ním jednodušší,
příjemnější...ale není to o tom, že by se mi bez vycvičeného signálního psa nějak
rapidně snížila kvalita života, i dříve jsem měla spokojený, neméně hodnotný život.
Spíše je to o tom, že mi dává v určitých situacích větší klid, jistotu.
20. Upozorňovat na neobvyklé situace a zvuky - např. sirény, kapání vody,
alarm...v současnosti to občas dělá, občas ne. Nebo vyhledávání, když se ztratí druhý
pes (který neslyší) nebo hledám dítě, které se mi ztratilo z dohledu a nevolá, nepláče.
Občas by se mi hodilo, kdyby uměl štěkat na povel, ale to by se kdyžtak dalo naučit.
Zvedání všech věcí, které mi spadnou na zem i když nejde zrovna u nohy nebo když je
zaujatý něčím jiným. Naprosto 100% odložení kdekoli, kdykoli (v současnosti nemá,
nemohu ho nechat např. na rušném místě s jistotou, že tam za půl hodiny ještě bude).
Upozorňování, když dítě zakňourá nebo zapláče, i na velmi rušném místě.
21. ano, osobně tři rodiny, které mají asistenčního signálního psa pro neslyšící
22. Např. pláč dítěte, klepání na dveře, zvonění...takové ty klasické situace. Fajn bylo
i když Fido upozorňoval kamarády, že se jim ozývá jejich dítě. Nebo kamarádka u nás
na návštěvě měla v pokoji spící dítě a nemuseli jsme ho díky Fidovi vůbec
kontrolovat. Napadá mě ještě jedna situace, která ale není úplně typická pro signální
psy, ukazuje se zde však výhoda, že Fido jako asistenční pes umí podávat předměty.
Krmím dítě, najednou mě Fido šťouchá a strká mi tlamu do klína - má v ní spadlý
ubrousek. Dítě hodí lžičku na zem. Fido mi ji přinese. Za chvíli letí lžička znovu na
zem, Fido mi ji okamžitě zase podává. Dítě hodí na zem lahvičku, Fido mi ji podá.
Pak na zem spadne rohlík. Fido mi ho podá. Dítě shodí vidličku a já o tom nevím,
Fido mě šťouchá a drží v tlamě vidličku. Dítě hází na zem další předměty a Fido mi je
podává - šetří mi to čas, nemusím pořád vstávat od stolu. A jako bonus pak nejsou pod
jídelní židličkou žádné drobky, protože Fido všechny "vysaje" :) Nebo jsem ztratila na
zahradě klíče a Fido mi je našel.
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16.3 Příloha 3: Dotazník osoby se sluchovým postižením, které jsou
majiteli psa bez speciálního výcviku
Dobrý den,
jmenuji se Kateřina Záhorská, studuji obor Čeština v komunikaci neslyšících na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Píši bakalářskou práci s názvem
Signální psi – Kompenzační pomůcka pro neslyšící?. Práce se netýká jen speciálně
vycvičených psů pro neslyšící (signálních psů), ale také psů bez speciálního výcviku,
které vlastní osoby se sluchovým postižením. Součástí práce je dotazník a o jeho
vyplnění bych Vás chtěla požádat. Ještě před samotným vyplněním dotazníku Vás chci
informovat, že pokud na některou z otázek nebudete chtít odpovědět, tak nemusíte.
Pokud by Vám bylo něco nejasného nebo Vás zajímalo, jak průzkum dopadl, tak mě můžete
kontaktovat pomocí emailu katerina.zahorska@seznam.cz.
Mnohokrát Vám děkuji za pomoc s výzkumem!
___________________________________________________________________________
1. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena
2. Kolik Vám je let?
3. Jaký je typ a stupeň sluchového postižení?
4. Jaký je Vámi preferovaný způsob komunikace?
a) český znakový jazyk
b) znakovaná čeština
c) mluvená čeština
d) jiný: ________________________________________
5. Jak dlouho máte psa/psy?
6. Jaké je plemeno Vašeho psa/psů?
7. Popište, jak komunikujete s Vaším psem. Používáte např. hlas, gesta, znaky
z českého znakového jazyka, zatleskání, píšťalku, clicker apod.?
8. Popište, jak Vašeho psa přivoláváte.
9. Slyšel/a jste někdy o speciálních aktivitách, které můžete dělat společně s Vaším
psem, např. dog dancing, agility apod.? Pokud ano, vyzkoušel/a jste nějakou
z nich?
76

10. Slyšel/a jste někdy o speciálně vycvičených psech, kteří pomáhají neslyšícím, tj.
o signálních psech?
11. Uvažujete o tom, že byste zažádali o signálního psa? Proč ano? Proč ne?

16.4 Příloha 4: Odpovědi k dotazníku pro osoby se sluchovým
postižením, které jsou majiteli psa bez speciálního výcviku
Respondent č. 1 - Muž (26 let)
1. Muž
2. 26
3. praktická hluchota
4. mluvená čeština
5. od narození
6. Rhodesian ridgeback, yokříský teriér
7. hlasem a gestem
8. hlasem
9. ano, zkoušel a slyšel, jen mamka a sestra byly se psy na výstavách
10. psy pro neslyšící? Neslyšel
11. neuvažuji. Ještě nejsem neslyšící.
Respondent č. 2 - Muž (25 let)
1. Muž
2. 25
3. nedoslýchavý
4. Jiná: mluvím a znakuji
5. Jedna má 10 let, další 2 psi 3 roky
6. Jezevčík, zlatý retvívr, německá doga
7. Hlasem, ale já nejsem majitel psů, moje maminka je majitelka psů
8. jménem psů.
9. Ano, slyšel jsem o tom, ne nezkoušel jsem to,protože nejsem často doma, ale moje
sestra tam chodila párkrát.
10. ne, neslyšel jsem o tom.
11. Ani ne, vše zvladám bez problému, protože jsem středně lehce nedoslýchavý.
Respondent č. 3 - Žena (26 let)
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1. Žena
2. 26
3. Uplna ztrata sluchu
4. znakovaná čeština
5. Prvniho jsme meli 15 let, nyni Parsona sedm let
6. Parson Russel
7. Hlas(tony), gesta a zatleskani
8. Volame ho jmenem
9. Slysela. Ale nevyzkousela to. Moje sestra ma dva bordery teriery, cvici s nimi na
agility
10. Ano, slysela.
11. Neuvazuji. Nebot mi staci nas pejsek, ten se zahova po zvoneni jinak, ci u me proste
vi, ze kdyz prijizdi auto, tak ke me pribehne. A navic sama nepotrebuji tak nutne
signalniho psa, zvladam to dobre bez nej ve svete slysicich.
Respondent č. 4 - Žena (21 let)
1. Žena
2. 21
3. uživatel KI
4. mluvená čeština
5. od mého narození jsem měla jednoho loveckého psa, pak jsme dostali druhého psa
(německý ovčák) - oba byli dobří hlídači, oba jsou teď na nebi, takže teď mám jiného
jednoho psa..
6. v současné době- německý ovčák
7. Normálně hlasem - fuj (plácání rukou na psa), ke mně- (plácání rukou na svoje nohy),
místo (=do boudy), někdy poslechne i "přines"
8. Hlasem - jeho jménem a zároveň plácání rukama na nohy "ke mně"
9. Ne
10. Ano
11. Ne, kvůli financi a nechtěla bych trápit psa cvičením...pokud se nemýlím, že vycvičení
psi by měli být vykastrováni - kvůli tomuhle odmítám. A to že jsem uživatelka KI, tak
si myslím, že nepotřebuji signálního psa.
Respondent č. 5 - Žena (25 let)
1. Žena
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2. 25
3. percepční hluchota
4. Jiná: zj i čj
5. 2,5 roku
6. kříženec belgického ovčáka
7. hlas, gesta, pískání, píšťalka
8. zavoláním jeho jména, píšťalkou
9. ano, ale nezkoušela jsem
10. ano
11. můj pejsek je již ve výcviku na signálního psa
Respondent č. 6 - Žena (23 let)
1. Žena
2. 23
3. praktická hluchota
4. český znakový jazyk
5. 6 let
6. kříženec
7. nejvíc pomocí gest, hlas málo, občas pískací hračku
8. zamavám na něj a zavolám ho
9. ano, ale nezkoušela jsem
10. ano
11. možná do budoucna
Respondent č. 7 - Žena (23 let)
1. žena
2. 23
3. praktická hluchota
4. český znakový jazyk
5. 12 let
6. kříženec
7. Především hlas či pískací hračku, pak gesta – lehni, sedni si, kotouč, toč a nakonec pár
znaků, jako je ven, pojd, jídlo, čekej…
8. Hlasem a gestem+mimikou
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9. Ano, asi 8let jsem s ním závodila na agility, doporučuji!..o ostatních sportech jsem
slyšela a četla o nich, ale nevyzkoušela…
10. Ano, slyšela.
11. Ne. Mám už svého miláčka, jiného psa nechci.
Respondent č. 8 - Žena (23 let)
1. žena
2. 23
3. Těžká nedoslýchavost
4. mluvená čeština
5. Od malička prvního (11 let), teď druhého 12.rokem.
6. Voříšek
7. Používám hlas, a pak jsme ho učili např. sedni – otevřená ruka, dlaní směrem k psovi,
a lehni – ruka sevřená do pěsti a pohyb dolů.. Ale to už nepoužíváme, teď už jen ten
hlas.
8. Hlasem. Dříve jsme používali i zvednutou ruku (bez jakéhokoliv pohybu), aby viděl,
kde jsme
9. Slyšela, znám i lidi z okolí, kteří to dělají (slyšící, neslyšící lidé).. Ale nezkoušela jsem
to. Zastáváme názor, že náš pes má hlídat dům
10. Ano, ve škole formou přednášek, nebo od kamarádky (která se tím zabývá i v Bc.)…
Ale spíš se více o tom dozvídám ve spojitosti s nevidomými než s neslyšícími.
11. Třeba někdy v budoucnosti, pokud bych ztratila sluch, nebo by to bylo vhodné pro děti
(kdyby také neslyšely)… Anebo možná, když teď o tom tak uvažuju, tak by se mi pes
hodil jako chůvička, v noci bych totiž pláč neslyšela. Ale zatím k tomu nemám žádný
důvod.
Respondent č. 9 - Žena (33 let)
1. žena
2. 33
3. praktická hluchota
4. český znakový jazyk
5. od svých 9-ti lety až do teďka
6. yorkshierský terier a dobrman
7. Naše současná fenka Sára chápe znakový jazyk – ven, papáníčko, lehnout a také
používám hlasem…
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8. hlasem
9. ne
10. ano, ale s tím naprosto nesouhlasím
11. V žádném případě!!! Psa beru jako své dítě či přítele a ne kvůli své pohodlné potřebě.
Vím, že pár neslyšící si o to zažádali kvůli tomu, aby měli své pohodlí a to už žádná
láska k psovi nehraje roli. Ze slepých či tělesně postižených to vidím jinak a v tom
podporuji, ale u neslyšících proč???
Kolik neslyšících mají děti a zvládají na výbornou a proč by nemohli zvládat i se
psem? Což já vůbec nechápu. Říká se, že pes je přítelem člověka a dle toho se máme
my chovat a ne kvůli pohodlným potřebám.
Respondent č. 10 - Žena (76 let)
1. žena
2. 76
3. lehká nedoslýchavost
4. mluvená čeština
5. téměř po celý život
6. malý pudl apricot
7. běžným způsobem jako když jsem slyšela normálně
8. zavolám ho jménem
9. ne
10. ne
11. určitě ne, nevím, zda budu mít v životě ještě jiného psa
Respondent č. 11 - Muž (56 let)
1. muž
2. 56
3. od narození praktická hluchota
4. český znakový jazyk
5. 7 let, před německý vlčák často jiný pes
6. německý vlčák
7. píšťalka nebo znaky z českého znakového jazyka, např. znaky jídlo, ven, chodit na
vodítku, k noze, ticho
8. tleskáním nebo píšťalka
9. ano, výcvik poslušnosti
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10. ne
11. ne, vůbec nevím, co signální pes je
Respondent č. 12 - Žena (59 let)
1. žena
2. 59
3. těžká nedoslýchavost
4. znakovaná čeština
5. 4 roky
6. mops
7. pomocí gest, povely rukama, pejsek špatně slyší
8. máváním, pokud mě nevidí, tak si stoupnu a mávám
9. S mopsíkem nejde cvičit!
10. ano
11. ano, již jsme to doma řešili, nejsme si jisti otázkou financí. Potřebujeme více
informací… Ale věřím, že signální psi jsou dobrá věc, jen chybí informace.
Respondent č. 13 - Žena (35 let)
1. žena
2. 35
3. těžká nedoslýchavost
4. jiná: český jazyk a odezírání
5. 2 roky
6. Jack Russell Teriér
7. píšťalka, pískací hračka, zatleskání, hlas
8. hlasem a píšťalkou
9. ano, chodím na cvičák, chci kvůli dětem, aby byl pes poslušný
10. ano
11. možná ano, kvůli dětem
Respondent č. 14 - Muž (71 let)
1. muž
2. 71
3. lehká nedoslýchavost
4. mluvená čeština
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5. 9 let
6. kříženec pudla
7. hlasem
8. hlasem
9. ne
10. ne
11. ne, nevím, co to je
Respondent č. 15 - Žena (32let)
1. žena
2. 32
3. těžká sluchová vada od narození - zbytky sluchu (nosím sluchadla, se sluchadly slyším
některé zvuky, ale většinou je nerozliším a jsem závislá na odezírání)
4. Jiná: na to nemám jednoznačnou odpověď - záleží na tom, s kým komunikuji, můj
mateřský jazyk je český jazyk, ale nejpohodlnější je pro mě komunikace v Čzj nebo
mluvení doprovázené znaky (podle toho, s kým komunikuju...)
5. Emilka máme s Petrem od roku 2005. Předtím jsem měla fenku francouzského
buldočka, od r. 1993-2007.
6. francouzský buldoček
7. Emil je ohluchlý, sluch ztrácel už jako mladý a asi od tří-čtyř let už nic neslyší. Úplně
na začátku jsme používali hlavně hlas. Pak poměrně dlouho na přivolání+upoutání
pozornosti píšťalku a fungovalo i zatleskání, nyní už to nestačí a používáme nejvíce
gesta, rozumí jim a hodně se orientuje zrakem, rychle pochopí, co po něm chceme.
8. Dříve hlasem, pak píšťalkou a nyní máváním. Akorát že už také začíná špatně vidět
a to je problém hlavně venku. Dříve si nás hlídal, nyní nás občas ztratí z očí
a neorientuje se, už se stalo že za mnou utíkal úplně jiným směrem než jsem byla ve
skutečnosti a pak jsme měli problémy se najít a bála jsem se o něj, pro mě byla zas
náročná komunikace s lidmi, zda ho neviděli.
9. Ano, ale nevyzkoušeli jsme. Též jsme slyšeli o aktivitách pro francouzské buldočky
jako např. coursing, lákalo mě to, ale odrazovala mě od toho obtížná komunikace
s ostatními pejskaři, nakonec dostaly vždy přednost jiné volnočasové aktivity.
10. Nevyplněno
11. Nevyplněno
Respondent č. 16 - Žena (38 let)
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1. Žena
2. 38
3. Praktická hluchota
4. Jiná: český znakový jazyk i psaná čeština
5. V životě jsem měla, tři psi, současného 3 roky, psi mě provází celým životem
6. Malý kříženec
7. Používám domácí znaky, je to něco mezi znaky z českého znakového jazyka a gesta.
A něco jsou správné povely k výcviku psů.
8. Doma zatleskám k upoutání pozornosti, pak pomocí znaků (gest), ukážu doma co je
potřeba. Venku píšťalka nebo tleskání.
9. Ano, ale jen výcvik základní poslušnosti.
10. Ano.
11. Možná ano, informace jsem hledala na internetu, přijde mi to zajímavé, ale nyní mám
svého pejska a nevím, zda by se společně snášel se signálním psem…
Respondent č. 17 - Žena (62 let)
1. Žena
2. 62
3. Těžká nedoslýchavost
4. Mluvená čeština
5. Dohromady asi 30 let života, nyní 9 let
6. Jezevčík
7. Hlasem
8. Hlasem, jen si nejsem jistá, jak moc mám křičet, nemám zpětnou kontrolu, je mi to
nepříjemné.
9. Ne, nikdy.
10. Ano
11. Ne, můj pes mi dá vědět, když je někdo za dveřmi a zvoní, se sluchadly slyším vcelku
dobře. Speciálního psa nepotřebuji!
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