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ÚVOD 

„Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně pochopit své 

citové reakce. Pes má možná větší radost ze života než my a tento pocit z něj vyzařuje 

natolik silně, že se z něj těšíme i my lidé.“ 

Jeffrey Masson 

 

Zooterapie a její blahodárné účinky pro lidskou duši i tělo nejsou stále ještě veřejnosti 

příliš známy, přestože její úspěšné výstupy jsou i vědecky podloženy a mnoho 

odborníků je popisuje ve svých knihách. Zvolila jsem téma canisterapie a její vliv na děti 

s kombinovaným a tělesným postižením. Obdivuji schopnosti psů, všechny praktiky a 

terapie, kterými může být a je člověku nápomocen. Obdivuji organizace, které cvičí 

asistenční psy pro lidi s handicapy. Osobně mám ty nejlepší zkušenosti se psem jako 

společníkem a poznala jsem nevídanou souhru psa s člověkem, kdy můj syn sbíral 

závodní úspěchy v canicrossu a triatlonu se psem.  

V teoretické části se věnuji vymezení pojmu terapie, formám zooterapie a  canisterapii 

jako jedné z nich. Popisuji její historii, rovněž tak vývoj v České republice, pravidla pro 

její provozování, dále canisterapeutické metody a využití v praxi. Její specializace není 

jednoznačná, cílových skupin, u kterých jsou patrné pozitivní účinky canisterapie, je 

mnoho. Protože cílovou skupinu jsem zvolila děti s postižením, pracuji s termíny 

kombinované a tělesné postižení, přičemž se snažím tyto pojmy definovat, rovněž tak i 

stanovit rozdíly mezi postiženími. Pokud se totiž u jedince vyskytne tělesné postižení, 

je více než pravděpodobné, že se přidruží další postižení či porucha. Tato možná 

přidružená postižení v práci dále popisuji.  

Praktickou část jsem vypracovala na základě svých poznatků z denního stacionáře 

Integračního centra Zahrada v Praze. Zde jsem byla účastna při několika canisterapiích 

u vybraných dětí s postižením, kde se mi potvrdilo, jak mimořádně náročné jsou nároky 

kladené na canisterapeutického psa a jak významné jsou výsledky těchto terapií, 

přestože přicházejí krok po kroku. V tomto případě – u postižených dětí mnohdy velmi 

pomalu. Poznatky během svých pozorování jsem konzultovala s canisinstruktorkami, 

které v centru canisterapii provádí. 
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1 CÍLE PRÁCE 
 

1.1 Hlavní cíl 

Popsat canisterapii jako jednu z forem zooterapie a přiblížit ji veřejnosti. 

 

1.2 Dílčí cíl 

Zjistit vliv canisterapie na děti s kombinovaným a tělesným postižením. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Terapie – základní vymezení  

 

Terapeutickými přístupy lze obecně nazvat takové způsoby odborného a cíleného 

jednání člověka s člověkem, které vedou od odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, 

nebo odstranění jejich příčin, k určité, prospěšné změně (např. v prožívání, chování, 

fyzickém výkonu).  

Terapeutické přístupy provádí terapeuti, neboli odborníci, kteří jsou náležitě a odborně 

vzdělaní, mají osobnostní předpoklady a řádný výcvik v rámci jednotlivých terapií. 

Vycházejí přitom z nejrůznějších zdrojů a technik, metod a forem práce. 

Obecně veškeré využívané terapie mají určitá pravidla: 

• jejich průběh se odehrává v určitém prostředí a v určitém čase (krátkodobě či 

dlouhodobě, v ambulanci, léčebné komunitě či stacionáři) 

• mají určitou organizační formu (individuální, rodinnou, skupinovou) 

• odpovídají určité orientaci terapeuta (je vhodná předem stanovená koncepce 

metody) 

• jsou závislá na věku, příčinách potíží a symptomech klienta (jde-li o dítě či 

dospělého, jaký bude druh léčby) 

• měly by být prvotně zaměřeny na somatické, nebo na psychické změny u 

klienta 

• jsou zpravidla zacíleny léčivě, ale také rehabilitačně a preventivně (zmenšení 

rizik vzniku dalších obtíží) [MÜLLER, 2005] 

 

2.2 Animoterapie 
 

Animoterapií (zooterapií) se označuje terapie za pomoci zvířat. Na stále větší oblibě 

získala hlavně proto, že dokáže neomezeně poskytovat kladné emoce. [MÜLLER,2005] 
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Pojmem animoterapie můžeme také rozumět pozitivní až léčebné působení zvířete na 

člověka, ať už při zlepšení motoriky, komunikace, paměti. Zvíře je zde vždy v roli 

prostředníka, tzv. koterapeuta. [VELEMÍNSKÝ, 2007] 

Nerandžič uvádí, že anglosaská literatura používá označení „léčení prostřednictvím 

domácích miláčků“. [NERANDŽIČ, 2006, s. 15] 

Nejčastěji se v animoterapii využívá pes - canisterapie. Často používanými zvířaty jsou 

také koně – hipoterapie, méně již pak kočky – felinoterapie. Hojně používanými zvířaty 

jsou i hlodavci – morčata, křečci, králíčci, jelikož jsou vhodná a zajímavá k pozorování a 

poměrně dobře se dají ochočit. 

Zvíře člověka motivuje, vyvolává v něm silné emoce, pocity pohody a uvolnění. 

Uzavřenému člověku pomáhá spontánně komunikovat a motivuje k mluvení. [MÜLLER, 

2005] 

„Zvíře, které k člověku přilne, nedokáže rozlišit, zda je jeho pán ideálně krásný jako 

Adonis a Venuše či geniální jako Einstein nebo Mozart. To jenom pozná, kdo je má rád a 

kdo mu poskytne odpovídající ochranu, a za to se odvděčí podle svých přirozených 

schopností a možností. Milující a milované zvíře nezradí a nikdy neublíží, špatně 

vychované a nemilované zvíře může být naopak agresivní“. [NERANDŽIČ, 2006, s. 17] 

Zvířata, protože nejsou náladová jako lidé, kladně ovlivňují psychický i fyzický stav 

člověka, což bylo vědeckými výzkumy opakovaně potvrzeno. Zvířata milují člověka 

s naprosto nepředstíranou láskou, mají na něho antidepresivní účinek. Mnoho lidí 

chovajících zvíře má méně zdravotních problémů, například mají nižší krevní tlak či 

hladinu krevních tuků a méně trpí depresemi než lidé, kteří žádné zvíře nechovají. 

Výběr zvířete závisí i na regionálních zvyklostech. Součástí terapie může být pták, žába, 

plaz, ryba, nebo se jí může stát rostlina pěstovaná v kořenáči doma u okna. 

[NERANDŽIČ, 2006] 
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3 CANISTERAPIE 
 

Název canisterapie vznikl spojením latinského slova canis (pes) a slova terapie (léčení). 

Tato forma animoterapie využívá psa k různým formám terapeutického kontaktu 

s člověkem. [GALAJDOVÁ, 1999] 

„Základním principem léčebného využití psa je probouzení samoléčitelských schopností 

člověka. K nim patří psychologické účinky antidepresivní, antistresové i aktivace 

pozitivního myšlení v životě“. [NERANDŽIČ, 2006, s. 34] 

V širším pojetí můžeme canisterapii chápat jako terapeutické působení psa 

v domácnosti běžné populace, kde pes je  prostředníkem různých vzájemných interakcí 

a stává se tak členem rodiny.[MÜLLER, 2005] 

„Název canisterapie vžil jako označení způsobu terapie, který využívá pozitivního 

působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen přesně podle 

definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav psychické, fyzické a sociální 

pohody. Jinak lze canisterapii definovat jako Animal Assisted Activities a Animal 

Assisted Therapy prováděné s jedním konkrétním živočišným druhem“. [GALAJDOVÁ, 

1999, s. 24] 

Galajdová dále uvádí, že canisterapie se zejména uplatňuje jako metoda podpůrná, a 

to při řešení takových situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít, což může 

být například s obtížně komunikujícími klienty, jako jsou mentálně postižení, dále u 

dětí s autismem, seniorů s demencí či osob s psychiatrickou diagnózou. [GALAJDOVÁ, 

1999] 

      

3.1 Historie 
 

Už ve starověku nebyl pes jen domácím přítelem nebo loveckým pomocníkem, ale byl i 

předmětem úcty. Pes patřil k výbavě babylonského lékaře, protože již tehdy byla 

známa léčivá moc psích slin a bylo běžné dát psovi olízat rány nemocného. Egypťany 

byl uctíván jako strážce podsvětí a průvodce do království smrti. Dalším, zcela jasným 
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důkazem spojení psa s člověkem byl nález 12 tisíc let starého, paleolitického hrobu na 

území Izraele, kde byly nalezeny ostatky společně pohřbeného člověka a psa se zcela 

zjevnými vazbami před jejich smrtí. Už v této době se psi používali k léčbě – 

přikládáním na nemocná místa pacientů, což se stalo i oblíbeným způsobem léčby 

revmatismu i později. 

Postavení psa ve středověku bylo významně ovlivněno náboženstvím. Na jedné straně 

mohl prostý člověk chovat psa jako samozřejmou součást života, ale měl určitá 

omezení. Mohl ho chovat pouze jako tvora užitkového. Bohatí a urození měli výjimku, 

mohli chovat psa pouze pro lov či pro potěšení. [GALAJDOVÁ, 1999] 

Prvopočátky soužití člověka se psem jsou známé již z dávné historie. Z jejich soužití 

plynuly oboustranné výhody. Pes byl průvodcem člověka zcela dobrovolně. Pomáhal 

mu při lovu i při dělení kořisti, postupně pak trvale zdomácněl. Stal se postupně 

hlídačem, společníkem a ochráncem. Pomáhal člověku při lovu a byl jeho partnerem. 

Na oplátku člověk psu poskytoval potravu a ochranu před silnějšími nepřáteli. Pes se 

tímto stal závislým na lidské společnosti a to ho neoddělitelně s člověkem spojilo. 

Historické spojení člověka se psem a jejich vzájemná závislost na sobě není již ničím 

neobvyklým a je všeobecně uznávaným symbolem lásky a věrnosti. [NERANDŽIČ, 2006] 

V 70. letech 20. století objevil americký dětský psycholog Levinson úplnou náhodou, 

jak cenným spoluterapeutem emocionálně narušených dětí může zvířecí společník být. 

Levinson tehdy pracoval s chlapcem, který měl velké potíže při komunikaci a 

navazování kontaktů s lidmi. Chlapec s Levinsonem nikdy nepromluvil, přestože se 

lékař dlouhé měsíce snažil o navázání takového kontaktu. Onoho dne přišel chlapec za 

lékařem dříve, než měli domluveno a setkal se v ordinaci s Levinsonovým psem, který 

běžně v ordinaci nebýval. Chlapec byl ze psa tak nadšen, že na něho i promluvil. Tímto 

úspěchem, podmíněným náhodným setkáním chlapce se psem bylo dokázáno, že 

působení psa na člověka urychluje terapeutický proces. [GALAJDOVÁ, 1999] 
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3.2 Vývoj canisterapie v ČR 
 

Canisterapie se v České republice začala provozovat v 90. letech minulého století a 

zpočátku jen velmi zřídka, postupně však došlo k jejímu prudkému rozvoji. Průkopníky 

byli v Ústavu sociální péče Kociánka v Brně a následně v Psychiatrické léčebně 

v Bohnicích v Praze. Následoval proces vzniku různých občanských sdružení. Vrcholem 

tohoto procesu bylo v roce 2003 vytvoření České canisterapeutické asociace. 

V současné době je její předsedkyní PhDr. Jiřina Lacinová. Vůbec jako první pokus 

vytvořit celostátní organizaci bylo v roce 1997 založení Canisterapeutické společnosti, 

která dnes již neexistuje. [NERANDŽIČ, 2006] 

 

3.3 Metody canisterapie 
 

Ve své podstatě existují dva hlavní způsoby použití zvířat (psů) v nejrůznějších 

zařízeních, ať už zdravotnických či sociálních, a to: 

AAA(Animal Assisted Activities) – aktivity za asistence zvířat 

AAT(Animal Assisted Therapy) – terapie za asistence zvířat 

Oba způsoby je možné souhrnně označit jako interakce za asistence zvířat, přičemž 

americká Delta Society (1997) stanovila standardy, považované za zlatá pravidla pro 

jejich správné vykonávání. [GALAJDOVÁ, GALAJDOVÁ, 2011] 

AAA – aktivity za asistence zvířat. Je vedena profesionálním odborníkem za účasti 

vybraných zvířat a odehrávají se v různých prostředích. Smyslem je, aby tato terapie 

byla pro klienty byla přínosem ve formě zpříjemnění a zlepšení kvality života v zařízení. 

Zvířata odbourávají úzkosti a pocity izolace.  

AAA se dále dělí na pasivní a interaktivní. Pasivní je nejjednodušší formou terapie, při 

níž zvíře působí na klienta jen pouhou svou přítomností. Tím může být akvárium ve 

společenské místnosti zařízení, krmítko pro ptáky v zahradě či akvárium s rybičkami. 

Role zvířat je v tomto případě pasivní. Tento druh terapie se nejvíce využívá 

v domovech pro seniory a má velkou výhodu: člověk se o ně nemusí starat. 
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Interaktivní metoda je náročnější metodou. Má dvě varianty: návštěvní a rezidentní 

typ. Oba typy vyžadují pečlivé zvážení výběru druhu zvířete vzhledem k možnostem 

zařízení a potřebám zvířete. Návštěvní metoda AAA má svá jasně daná pravidla, je 

realizována pravidelně ve stejném čase a na stejném místě a provádí ji zkušený 

odborník. Metoda je vhodným prvkem pro navázání komunikace s klienty. Navíc je  

personálem s náročnou ošetřovatelskou péčí vítaná, protože odpadá povinnost se o 

zvíře starat. 

Rezidentní AAA znamená, že zvíře v zařízení trvale žije a stará se o něj personál nebo 

klienti. Zde se neosvědčil jako vhodné zvíře pes, protože je pro něho nezbytný 

pravidelný režim a výcvik od jednoho pána. Mnohem lepší výsledky byly zaznamenány 

s kočkami, králíky a malými savci. 

AAT – terapie, kdy je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu. Je vedena 

profesionálem s odbornými znalostmi. Na rozdíl od AAA, kdy jsou výsledky založeny u 

klientů na pocitech klidu, radosti a spokojenosti, jsou výsledky těchto terapií 

objektivně pozorovatelné a měřitelné [GALAJDOVÁ, 1999] 

 

Možné využití AAT: 

• fyzické schopnosti - zlepšení jemné motoriky, rovnováhy, chůze, příp. ovládání 

invalidního vozíku 

• mentální schopnosti – rozvoj komunikačních schopností, zvýšení slovních 

interakcí ve skupině, vylepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, snížení pocitů 

úzkosti 

• výchova – vylepšení slovní zásoby, zlepšení konceptů a znalostí, např. barva, 

velikost, počet 

• motivace – zvýšení pohybové aktivity, zlepšení ochoty zapojit se do skupinové 

aktivity a spolupracovat s druhými [GALAJDOVÁ, GALAJDOVÁ, 2011] 
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Některé novější zdroje uvádějí další metody canisterapie, a to: 

AAE (Animal Assisted Education) – vzdělávání pomocí psů 

Tato metoda je charakterizována přirozeným či cíleným kontaktem zvířete a člověka, 

který je zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, rovněž tak vzdělávání nebo 

sociálních dovedností klienta. [www.zdenek-canis.cz, 4] 

AAE provozují buď samotní vyškolení pedagogové ve školách nebo za přítomnosti 

canisterapeutického týmu. Lze ji aplikovat na konkrétní potřeby žáků nebo jako 

osvětovou činnost (přednášky). [www.canistachov.cz, 2] 

AACR (Animal Assisted Crisis Responze) – krizová intervence za pomoci psa  

Metoda zaměřená na odbourání stresu a celkového zlepšení psychického a fyzického 

stavu klienta. Klade důraz na přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl 

v krizové situaci. [www.zdenek-canis.cz, 4] 

 Jde o dostupnou a rychlou kvalifikovanou pomoc. Probíhá zcela přirozeným 

kontaktem klienta se psem a klade si za cíl celkovou stabilizaci klienta. Metoda AACR je 

využívána při živelných katastrofách, násilných činech nebo teroristických útocích. 

[www.canistachov.cz, 2]   

 

3.4 Formy canisterapie 
 

Z hlediska počtu klientů se canisterapie dělí na individuální a skupinou formu. 

Individuální forma bývá upřednostňována zejména u imobilních klientů a stěžejní částí 

této terapie je tzv. relaxační část. Skupinová forma canisterapie je preferována spíše u 

klientů mobilních. Její výhodou je to, že uspokojí více klientů najednou. Stěžejní částí 

této terapie bývá tzv. část aktivní. [MÜLLER, 2005] 
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3.5 Průběh canisterapie 
 

Před prvním kontaktem klienta se psem je nezbytné splnění několika podmínek jak ze 

strany klienta, tak i ze strany zařízení, kde je canisterapie provozována, rovněž tak i ze 

strany canisterapeutického týmu. [VELEMÍNSKÝ, 2007] 

Canisterapeutický tým musí vlastnit patřičné osvědčení, musí být na práci připraven a 

také plnit pravidla praktikování canisterapie. Protože každá strana má svá očekávání a 

představy, je třeba určit si podmínky a pravidla, za kterých bude canisterapie 

provozována. Zároveň se předem určí ve spolupráci s odborníkem, případně s rodiči 

cíle, vhodné postupy a metody, dále se stanoví plán canisterapie. [VELEMÍNSKÝ, 2007] 

Průběh canisterapie není pevně stanoven. Je určován cíli, které má canisterapie 

sledovat. Vždy však by jednotlivé aktivity měly na sebe logicky a účelně navazovat. 

Obecně má čtyři části: úvodní, relaxační, aktivní a závěrečnou. [MÜLLER, 2005] 

V úvodní části dochází k seznámení a vzájemnému přivítání. Tato část je velmi důležitá 

pro navození důvěry a pocitu bezpečí. Pes by měl přijít s psovodem klidně. Zde může 

proběhnout i vzájemné představování. [MÜLLER, 2005] 

Relaxační část by měla navodit silný emocionální zážitek, je částí prožitkovou. Dochází 

v ní k bezprostřednímu kontaktu formou polohování klienta (zpravidla imobilního) na 

psa nebo vedle psa. Haptické vjemy se nechávají působit na co největší část klientova 

obnaženého těla. Je nutné poskytnout klientovi dostatek času pro vnímání nové 

polohy. Klient by si měl tuto část náležitě a v klidu užít bez kladení zbytečných otázek, 

aby se u něho došlo k navození libých pocitů a u spastických klientů k uvolnění 

spasticity. [MÜLLER, 2005] 

Aktivní část navazuje na část relaxační, po které dochází u klienta k uvolnění celého 

těla, u spastických klientů pomine v rámci možností spasticita. V této části je 

vyžadována od klienta určitá aktivita dle jeho individuálních možností a schopností. 

Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj motoriky a snahu o procvičení co nejvíce svalových 

skupin, zrovna tak i na rozvoj komunikace a jiných dovedností. Z těchto činností je 

možné uvést např. podlézání a přelézání psa, aportování předmětů, kartáčování a 
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hlazení psa, nasazování obojku, „granulování“, což je umísťování pamlsků po těle 

klienta a pes je hledá, také dávání povelů a pojmenovávání (třeba toho, co právě pes 

dělá). [MÜLLER, 2005] 

V závěrečné části canisterapie dochází k uklidnění a ke zhodnocení terapie. Klienti jsou 

pochváleni a za odměnu mohou se souhlasem psovoda psa krmit. Tímto jsou klienti 

motivováni k další canisterapeutické schůzce a je dobré zmínit cosi, nač se mohou těšit. 

[MÜLLER, 2005] 

Galajdová a Galajdová přikládají velký význam tomu, aby klient, je-li terapie u konce, 

dostal příležitost se se psem rozloučit, neboť si na něj zvykl a přilnul k němu jako k živé 

a blízké bytosti, která mu pomáhala v časech nejtěžších. [GALAJDOVÁ, GALAJDOVÁ, 

2011] 

 

3.6 Využití canisterapie 
 

Jako podpůrná léčebná terapie se pes nejčastěji využívá při těchto postiženích: 

Mentální postižení – pes pomáhá při nácviku hrubé i jemné motoriky a uvolňování 

spasmů. 

Tělesné postižení - pes pomáhá tím, že odvádí pozornost od pacientových potíží a tím 

ho motivuje ke cvičení. 

Autismus – pes zastává roli prostředníka mezi klientem a okolním světem, pomáhá 

k duševní rovnováze. 

Smyslové postižení – zde pes pomáhá hlavně v orientaci v prostoru, je postiženému 

společníkem, který ho varuje před nebezpečím a překážkami. 

Psychiatrická onemocnění – pes je objektem péče, odvádí proto pozornost od 

psychiatrických potíží. Je vhodný také při léčbě závislostí. 

Logopedie – pes pomáhá v nácviku správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby 
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Geriatrie – starému člověku pes svou přítomností zastupuje mezilidské vztahy, je mu 

partnerem v osamělosti, dává mu určitou jistotu a pocit bezpečí. 

[www.canisterapiezlin.cz, 1] 

 

4 DRUHY POSTIŽENÍ 
 

4.1 Těžké tělesné postižení 
 

Jednoznačná definice pro těžké zdravotní postižení nebyla jasně vymezena. Tento 

pojem je velmi široký a názory odborníků k tomuto nejsou zcela jednotné. 

[OPATŘILOVÁ, 2008] 

„V současné odborné literatuře se používají termíny těžké zdravotní postižení, 

kombinované vady, hluboké postižení, sdružené defekty, těžké a hluboké postižení a 

multihandicap. Tyto pojmy vystihují stejný okruh osob.“ [VÍTKOVÁ IN OPATŘILOVÁ, 

2008, s. 11] 

Tělesné postižení můžeme obecně chápat jako takové postižení, které se projevuje 

v motorických dispozicích člověka (dítěte) a způsobuje mu dočasné nebo trvalé 

problémy. Jde hlavně o poruchy centrálního nervového systému, mají-li za následek 

poruchu hybnosti. Může však jít i o různé poruchy pohybového a nosného aparátu. Je 

pak velmi pravděpodobné, že tyto skutečnosti se negativně projeví na vývoji osobnosti 

s postižením. [JANKOVSKÝ, 2006] 

„Každý vybraný termín signalizuje určitý akcent, který zdůrazňuje těžiště postižení. 

V odborných textech se používá neutrální termín těžké postižení, ačkoliv je zřejmé, že 

termínem se popisuje jen velmi neurčitě to, co je skutečně míněno.“ [VÍTKOVÁ IN 

OPATŘILOVÁ, 2008, s. 11] Vítková používá termín „těžké postižení“ a chápe ho jako 

„komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových 

možnostech“. [VÍTKOVÁ IN OPATŘILOVÁ, 2008, s. 10] 
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4.2 Kombinované postižení 

 

Opatřilová zastává názor, že „závažnější postižení, poruchy a vady se velmi často 

sdružují, mají tendenci se vyskytovat společně a tak jejich nositel může být postižený 

více vadami“. [OPATŘILOVÁ, 2008, s. 8]  

 Kolektiv autorů uvádí, že o kombinované vady se jedná tehdy, když „je jedinec postižen 

současně dvěma nebo více vadami“. [KOLEKTIV AUTORŮ, 1984, s. 181]  

Podle Sováka „není izolovaných vad, každá vada se s něčím kombinuje nebo 

komplikuje“. [SOVÁK, 1980, s. 22] Samostatné postižení prakticky neexistuje, protože 

„mono“ postižený jedinec se musí vždy potýkat s problémy v oblasti adaptace na 

prostředí a sociální interakce. [SOVÁK, 1980]      

Etiologické faktory kombinovaného postižení 

Příčiny vzniku kombinovaného postižení jsou velmi různorodé. Vznikají v různých 

etapách vývoje a způsobují různé příznaky poruch, narušení a deficitů. Nezřídka 

dochází ke kombinaci příčin, etiologie nemusí být zcela jasná. Jako nejzávažnější se jeví 

příčiny vzniklé prenatálním vývoji. Opatřilová odkazuje na různé odborné zdroje, kde 

jsou popsány nejzákladnější etiologické faktory, kterými mohou být: 

• genetické dispozice 

• poruchy v těhotenství 

• metabolické poruchy 

• infekce či intoxikace 

• vývojové poruchy 

• vlivy prostředí 

• traumata a indikace psychického charakteru 

• onemocnění mozku velkého rozsahu 

• onemocnění CNS (centrálního nervového systému) a smyslových orgánů 

• neznámé příčiny pre-, peri-, postnatální 

• kombinace jednotlivých příčin [OPATŘILOVÁ, 2008] 
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4.3 Dětská mozková obrna (DMO) 
 

Pojem dětská mozková obrna (dále DMO), zahrnuje značné množství poruch, 

vyvolaných různými příčinami a je nejčastějším somatickým postižením. Pro DMO se 

odborně užívá též pojem infantilní cerebrální paréza (ICP), což v překladu z latiny  totéž 

co dětská mozková obrna. Někdy se pro toto onemocnění používá označení 

encefalopatie, což je nespecifikované poškození mozku. [JANKOVSKÝ, 2006] 

Kolektiv autorů popisuje DMO jako poruchu řízení hybnosti a vývoje řízení hybnosti a 

jiných centrálních funkcí z postižení mozku v nejranějším dětství. [KOLEKTIV AUTORŮ, 

1984] 

Kotagal uvádí, že se jedná o „stacionární encefalopatii, která je vyvolaná poškozením 

nezralého mozku v pre-, peri- nebo postnatálním období (včetně kojeneckého, někdy i 

mladšího batolecího věku) a může se projevit motorickým, mentálním nebo smyslovým 

handicapem“. [KOTAGAL, 1996, s. 148-154] 

Pokud se u narozeného dítěte diagnostikují příznaky DMO, což není vůbec snadné, 

projevují se různými tonusovými poruchami (snížený či zvýšený svalový tonus). Klasické 

příznaky diuretické, hemiparetické, kvadruparetické nebo hyperkinetické se postupně 

projevují v ontogenetickém vývoji. [JANKOVSKÝ, 2006] 

Etiologie DMO zůstává ve 20-30 % případů nejasná, přesto se příčiny tohoto 

onemocnění rozdělují do tří základních skupin: 

1. prenatální inzulty – např. nitroděložní infekce, toxické látky, metabolické 

poruchy u matky 

2. perinatální inzulty – poškození v průběhu porodu, jehož následkem může 

vzniknout nitrolební krvácení, metabolická či hypoxicko-ischemická 

encefalopatie, bakteriální meningoencefalitida a bilirubinová encefalopatie 

3. postnatální inzulty v kojeneckém období – např. virová encefalitida, následky 

toxických a metabolických encefalopatií, závažné poranění lebky a mozku a 

bakteriální meningoencefalitida [JANKOVSKÝ, 2006] 
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Formy DMO 

Podle příznaků a typu hybného postižení se rozlišují různé formy DMO. Základní 

členění je do dvou forem: spastické a nespastické (formy DMO). 

 

Spastická DMO 

Tato forma čítá další rozdělení. Formu diparetickou, při níž jsou různým stupněm 

postiženy zejména dolní končetiny, protože na rozdíl od horních končetin nejsou 

v okamžiku poškození mozku ve svých funkcích vývojově zralé. K postižení horních 

končetin dochází tedy většinou zřídka a v menší míře. Mnoho dětí s touto formou DMO 

se narodilo předčasně a jejich nervový systém nestačil dozrát. Typickým projevem je 

tzv. nůžkovitá chůze (chůze po špičkách s překřižováním). [JANKOVSKÝ, 2006] 

Kolektiv autorů udává ještě tzv. lidoopí chůzi, při níž děti chodí jako v podřepu, 

s flexovanými koleny. [KOLEKTIV AUTORŮ, 1984] 

Forma hemiparetická se značí postižením jedné poloviny těla s tím, že je zřejmá 

převaha postižení na horní končetině. Typické je držení ruky, připomínající složené 

ptačí křídlo. Forma kvadruparetická znamená, že došlo k poškození všech čtyř končetin. 

[JANKOVSKÝ, 2006] 

 

Nespastická DMO 

První formou této skupiny je hypotonická forma, která se vyznačuje oslabením 

svalového tonu (napětí) nejen trupu, ale i končetin, a to centrálního původu. 

[JANKOVSKÝ, 2006]  

Děti s touto formou DMO je možné stočit do klubíčka (příznak pásovce) nebo jim 

omotat paže kolem krku (příznak šálový). Zde mají větší extenzibilitu (ohebnost) 

kloubní. Často se při této formě vyskytuje i postižení mentální. [KOLEKTIV AUTORŮ, 

1984] 
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Druhou formou je dyskinetická (extrapyramidová) forma. Častým příznakem je držení 

hlavy s obloukovitým prohnutím dozadu. Dále jsou charakteristické nepotlačitelné 

pohyby, grimasování a hadovité hyperkinéze hlavy, trupu i končetin. [JANKOVSKÝ, 

2006] 

 

4.3.1 Poruchy sdružené s DMO  

 

Mentální retardace 

Pojem mentální retardace vznikl z latinských slov „mens“ (mysl, duše) a „retardare“ 

(opozdit, zpomalit). V doslovném překladu tedy „opoždění, zpomalení mysli“. V praxi je 

mentální retardace složité syndromatické postižení, které nepostihuje jen psychické 

schopnosti, ale lidskou osobnost ve všech jejich složkách, jako jsou rozumové a 

komunikační schopnosti, sociální vztahy, emoce, pracovní a společenské uplatnění. 

[SLOWÍK, 2007]  

Černá se přiklání k definici Světové zdravotnické organizace a publikované 

v Terminologickém speciálně pedagogickém slovníku UNESCO z r. 1977: „Pod heslem 

mentální retardace se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností osobnosti 

postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností 

orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se projevuje ve zpomaleném, 

zaostávajícím vývoji, v ohraničených možnostech vzdělávání a nedostatečné sociální 

přizpůsobivosti, přičemž se uvedené příznaky mohou projevovat samostatně nebo 

v různých kombinacích“. [ČERNÁ A KOL., 2008, s. 79] 

Mentálním postižením trpí více než milion lidí na celém světě, zároveň se u nich 

projevuje i další problémové chování, jako je agrese, hyperaktivita, nevhodné sociální 

či sexuální chování či polykání různých předmětů. Zároveň je ale významnou výzvou 

pro organizace, které nabízejí a poskytují výchovné, zdravotní a sociální služby. Podle 

Emersona se také termíny jako „idiot“, „imbecil“, „debil“ či „retardovaný“ rychle 

změnily v pojmy zneužívané k potupě a dnes se používají spíše jako nadávky. 

[EMERSON, 2008] 
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Černá dále odkazuje na Luckassonovu definici publikovanou AAMR (American 

Association for Mental Retardation) z roku 2002, který popisuje mentální retardaci jako 

sníženou schopnost, charakterizovanou značnými omezeními v intelektových funkcích, 

rovněž tak i v adaptačním chování, což se promítá ve schopnosti myslet v abstraktních 

pojmech a v sociálních a praktických adaptačních dovednostech. [ČERNÁ A KOL., 2008] 

Poruchy adaptace jsou pozorovatelné z pomalého tempa dospívání, ze snížené 

schopnosti učit se a z nedostatečné sociální přizpůsobivosti. Podle WHO (Světové 

zdravotnické organizace) se mentální retardace může a nemusí vyskytovat ve spojení 

s jinými tělesnými či psychickými obtížemi. [SLOWÍK, 2007] 

 

Etiologie mentální retardace 

Příčiny vzniku mentálního postižení jsou různorodé, vždy se ale jedná o závažné 

organické či funkční poškození mozku. [SLOWÍK, 2007] 

Černá zmiňuje autory Rabocha a Zvolského, kteří rozlišují dva faktory příčin mentální 

retardace, a to prenatální a perinatální. Do prenatálních příčin řadí: 

• endokrinní či infekční onemocnění matky 

•  Rh inkompatibilitu 

• fetální alkoholový syndrom 

• kokainový syndrom 

• získaný defekt imunity (AIDS) 

• další intrauterinní (nitroděložní) poškození 

Do faktorů perinatálních uvádějí hypoxie (nedostatečné okysličení) mozku 

novorozence a krvácení do mozku jako důsledek porodní patologie. [ČERNÁ A KOL., 

2008] 
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Epilepsie 

Epilepsie je takové onemocnění, při němž dochází k výskytu opakovaných, časově 

limitovaných příhod – záchvatů, které se objevují jak spontánně, bez provokující 

příčiny, tak při podmínkách, které běžně u člověka záchvaty nevyvolávají. Epilepsie je 

nejrozšířenější ze záchvatových onemocnění. Charakterizuje ji nadměrná 

elektrochemická aktivita některých částí mozku, která je způsobena přechodnou 

poruchou činnosti neuronů. Epileptický záchvat může být vyvolán různými okolnostmi, 

např. nedostatek spánku, vyčerpání, některé léky, alkohol nebo nízké hladiny 

některých vitamínů v krvi. Při tzv. fotosenzitivní epilepsii může záchvat vyvolat určitá 

frekvence blikání (např. v televizi či na diskotéce). [FISCHER, ŠKODA, 2008] 

Během záchvatu se kombinuje zpravidla několik klinických příznaků: poruchy vědomí, 

motorické příznaky (křeče, ztráta svalového napětí), somatosenzorické příznaky 

(zvonění v uších, světelné záblesky), příznaky vegetativní (pocení, změna barvy kůže) a 

psychické (subjektivní stav vědomí). [JANKOVSKÝ, 2006] 

 

Etiologie epilepsie 

Etiologie epilepsie není zcela jednotná, rozlišuje tři skupiny, a to idiopatické (primární) 

epilepsie (ve více než 50% případů), kde pravděpodobnou příčinou vzniku je určitá 

dědičná volba, protože nebyly zjištěny žádné patologické změny na mozku ani jiných 

orgánech. Druhou skupinou jsou symptomatické (druhotné) epilepsie, které vznikají 

poškozením mozkové tkáně. Příčinou mohou být vrozené anomálie, záněty či nádory 

mozku, degenerativní změny, případně intoxikace. Třetí skupinou jsou kryptogenní 

epilepsie, které mají příčinu zcela nejasnou. [FISCHER, ŠKODA, 2008] 
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Smyslové poruchy 

Mnoho dětí s DMO má zrakové obtíže. U těchto dětí se vyskytuje tupozrakost 

(amblyopie), hemianopie (výpadek poloviny zorného pole) a refrakční poruchy. Častou 

zrakovou poruchou je strabismus (šilhavost) a ny stagmus (rychlé mimovolní pohyby 

očí). Šilhání u dětí s DMO je poměrně časté a lze ho korigovat pomůckami, případně 

napravit chirurgicky. [JANKOVSKÝ, 2006] 

Poruchy sluchu se vyskytují hlavně u dyskinetické formy DMO. Negativně se tato 

porucha projevuje hlavně ve výchovně vzdělávací činnosti a v socializaci dítěte. 

[JANKOVSKÝ, 2006] 

Poruchy řeči, přidružené K DMO, mohou být původu centrálního, např. zamezený vývoj 

řeči (vývojová dysfázie, neboli alálie) nebo afázie, což je přerušený vývoj řeči či ztráta 

již vyvinuté řeči. Dalšími poruchami řeči je špatná artikulace hlásek, tzv. dyslálie. 

Porucha anartrie se vyznačuje neschopností artikulovat jednotlivé hlásky. Dysartrie je 

porucha, při níž je artikulace zcela nesrozumitelná a tato bývá často patrná u dětí 

s DMO, které mají přidružené postižení ve formě mentální retardace. [JANKOVSKÝ, 

2006] 

 

4.4 Autismus 

 

Termín autismus (z řeckého Autos = sám) charakterizuje stažení do sebe a tendence 

k sociální izolaci. [FISCHER, ŠKODA, 2008] 

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, 

která se promítá do všech oblastí života a projevuje se nestandardním chováním. Je 

jednou z poruch autistického spektra, mezi které patří kromě dětského autismu i tzv. 

Aspergerův syndrom, atypický autismus, dezintegrační porucha a další. Dětský 

autismus se vyskytuje častěji u chlapců. Všechny tyto poruchy mají společné to, že 

vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů mezi 

lidmi, vnímání a představivosti. Avšak modelový příklad člověka s diagnózou poruchy 

autistického spektra neexistuje. [APLA PRAHA A KOL., 2012] 
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Aspergerův syndrom má obdobné příznaky jako autismus, zejména poruchy 

komunikace a sociální interakce. Syndrom se objevuje převážně u chlapců. Na rozdíl od 

autismu je zde intelekt v normě, není tedy narušen vývoj řeči a kognitivních funkcí 

(inteligence). [FISCHER, ŠKODA, 2008] 

 

4.5 Rettův syndrom 

Rettův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, ke kterému dochází vývojovou 

poruchou spojenou s progresivním neurologickým postižením. Postupně dochází ke 

ztrátě manuálních a verbálních schopností. Typickými tělesnými znaky je zpomalený 

růst hlavy, stereotypní kroutivé pohyby rukou (naznačující mytí rukou) a postupná 

ztráta řeči. Postupně dochází ke zhoršování stavu, který odpovídá obrazu těžké až 

hluboké mentální retardace. Tato porucha postihuje téměř výhradně dívky. 

[JANKOVSKÝ, 2006] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5.1 Úvod 
 

V praktické části popíši a přiblížím poslání Integračního centra Zahrada v Praze 3, kde 

jsem se s canisterapií a cílovou skupinou – dětmi s kombinovaným a tělesným 

postižením seznámila a zabývala. Uvedu kazuistiky vybraných dětí, které jsem měla 

možnost sledovat a potvrdit si tak či vyvrátit své teorie. Svá zjištění konzultuji 

s canisinstruktorkami, které v Integračním Centru canisterapii provádí.  
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5.2 IC ZAHRADA 

 

Integrační centrum  Zahrada na Praze 3 

je denní stacionář, který vznikl v roce 1991 jako jedna z prvních alternativ ústavů 

sociální péče. U jeho zrodu stál přední český psycholog dr. Jaroslav Šturma a vstřícný 

postoj Městské samosprávy na Praze 3, která na sebe vzala úlohu zřizovatele. 

Předmětem péče je: 

• denní péče o tělesně postižené děti a mládež s více vadami 

• poskytovaná institucionálně 

• rehabilitační péče pro děti s kombinovanými vadami 

• vzdělávání a výchova klientů v rozsahu jejich schopností, poskytované ve 

spolupráci se Základní školou Zahrádka 

• ošetřovatelské činnosti 

• konzultačně poradenská činnost pro rodiny s postiženými dětmi 

• integrace do intaktní společnosti 

Integrační centrum Zahrada zajišťuje služby dětem s kombinovanými vadami a jejich 

rodičům ve spolupráci se ZŠ Zahrádka. 

 

Denní stacionář. 

Služba je zajišťována celoročně, denně, pondělí až pátek od 7:00 - 17:00, krom měsíce 

srpna, kdy je celozávodní dovolená. 

Služba je poskytována pro děti s kombinovaným postižením (kombinace hlubokého 

mentálního postižení a významných vad hybnosti), doprovázených smyslovým 

postižením jako: slepota, hluchota, vady řeči apod., které si v Základní škole, zřízené při 

denním stacionáři, zároveň plní povinnou školní docházku. Služba není určena pro 

klienty s psychiatrickou diagnózou. 

Klienti jsou rozděleni dle věku, formy a hloubky postižení. Jedna ze skupin se 

specializuje na klienty s diagnózou autismus, ve druhé jsou klienti s těžkým 
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kombinovaným postižením, další se specializuje na klienty s diagnózou autismus nebo 

Rettův syndrom, další má pracovně terapeutické zaměření pro klienty s kombinovaným 

postižením, dvě zbývající poskytují službu klientům s hlubokou formou mentálního 

postižení v kombinaci s rozsáhlým omezením hybnosti. 

Stacionář poskytuje ucelenou (komprehenzivní) rehabilitaci. Jedná se o 

interdisciplinární terapeutické přístupy, zahrnující nejen péči zdravotnickou, ale také 

sociálně právní a pedagogicko-psychologickou.  

Jedná se o vzájemně propojený řetězec činností a intervencí všech zúčastněných 

odborníků, kteří jsou na podpoře rozvoje klienta s postižením zainteresováni. 

Ve stacionáři probíhají výchovně-vzdělávací a relaxační terapie: muzikoterapie, 

arteterapie, canisterapie, hipoterapie, balneoterapie, ergoterapie. Třetím rokem je 

klientům k dispozici Snoozelen, který jim umožňuje další rozvoj a rehabilitaci. 

Denní stacionář úzce spolupracuje s organizací APLA-pro pomoc lidem s autismem, s 

Centrem pro alternativní a augmentativní komunikaci /CAAK/- pomoc lidem s vadami 

řeči, se školou J. Ježka - pro děti nevidomé a slabozraké, a umožňuje odbornou praxi 

studentům SŠ, VOŠ a VŠ. [www.iczahrada.cz,3] 
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5.3 Kazuistiky 
 

Pro sledování vlivu canisterapie jsem si vybrala čtyři děti: tři chlapce ve věku 10, 14 a 

18 let a dívku ve věku 12 let. Dva chlapci mají autismus, jeden z nich je navíc nevidomý 

a třetí má těžké kombinované postižení. U dívky je diagnostikován Rettův syndrom. 

Tyto děti jsem několikrát měla možnost sledovat a 3x byla přítomna u canisterapií 

v intervalech asi dvou měsíců. 
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5.3.1 Kazuistika 1 

 

Mirek, nar. 1. 12. 2003 

Mirek je chlapec s nízkofunkčním autismem a těžkou poruchou zraku (nevidomý). 

Psychomotorický vývoj na hranici pásma středně těžké až těžké mentální retardace; 

nerovnoměrný také v důsledku vážného smyslového postižení; těžká retardace 

v oblasti expresivní řeči. V kontaktu je vstřícný, bez významných behaviorálních 

problémů. 

Adaptivní chování a neverbální dovednosti jsou kolísavě na úrovni 15ti měsíců 

vývojového věku (předměty uchopuje – hledá rukama po doteku či podle zvukových 

klíčů, ev. oblíbený předmět vyhledá i na slovní pokyn. S lehkou fyzickou dopomocí 

vkládá předměty do nádobek, vyjme je, cíleně aktivuje zvukové hračky, při zvukové hře 

je vytrvalý a po dlouhou dobu zaujatý). 

Hrubá motorika je bez specifických obtíží, pohybově je dosti obratný. 

Jemná motorika je bez nápadností, úchop jemný, s plynulou koordinací. 

Řeč - aktivně samohlásková vokalizace s výraznou zpěvavou melodií při hře s hlasem, 

vlastní pocity vyjadřuje tónem hlasu. Porozumění je do úrovně kolem 18ti měsíců 

vývojového věku (vyhoví běžným pokynům) 

Sociální chování – nerovnoměrně do 18ti měsíců vývojového věku. Snaží se o 

spolupráci při sebeobsluze, pomáhá uklízet hračky apod. 

Mirek má těžkou zrakovou vadu. O zraková cvičení se nezajímá, dává přednost zvukům. 

Komunikace – libost vyjadřuje smíchem, nelibost házením hraček či boucháním. „Ano“ 

vyjádřit neumí, „ne“ vyjadřuje tak, že kroutí hlavou. 

Mirek nemá rád jakékoli předměty na svém těle, hlavně na rukou a nohou (hodinky, 

náplasti, obvazy). Naopak rád má koupání, ale pouze v teplé vodě. 

Mirek navštěvuje IC dva roky. Na canisterapii dochází jeden rok. 
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Průběh canisterapií 

Pro Mirka byla canisterapie od samého počátku radostí. Mirek má zvířata rád, psy 

obzvláště, ale jisté zábrany při tělesném kontaktu tu zpočátku byly. Canisterapii 

prodělává se čtyřletým flat coat retrieverem Barnym, který ji provozuje již 1,5 roku s 

canisterapeutkou Radkou. Mirkovo seznamování s pejskem bylo postupné. Protože je 

Mirek nevidomý, začíná chůzí s Barnym po chodbě, kdy si ho Mirek drží za postroj pro 

nevidomé a nechá se od Barnyho vést. Toto probíhá za doprovodu instruktorky Radky. 

Průběžně, s přibývajícím počtem canisterapií se vzdálenost, kterou chlapec se psem 

absolvuje, prodlužuje. Aktivní části všech canisterapií se odehrávají v místnosti, kde 

hraje příjemná, relaxační hudba. Jsou zde matrace a deky, světlo zvenčí je tlumeno 

závěsy. 

 

Pozorování 

První setkání 

Mirek dochází na canisterapii 1x týdně. Při mém prvním setkání, kterému jsem byla 

přítomna, canisinstruktorka Radka Mirka informovala, že je zde ještě někdo, aby Mirek 

nebyl zmatený. Protože je nevidomý, vnímá zvuky mnohem intenzivněji. Mirek se 

přivítal s Barnym, pohladil ho a smál se. Na Barnyho se, podle reakce, těšil. Popadl ho 

nadšeně za postroj a vyšli spolu za doprovodu Radky na chodbu, kde se procházeli. Dle 

ní dělá Mirek velké pokroky v chůzi s Barnym, zmiňuje upevňování orientace s každou 

další canisterapií. Po příchodu do místnosti si Mirek zouvá boty a usedá k Barnymu. 

Hladí ho. Radka dává Mirkovi hřeben, informuje ho, co budou tohoto dne dělat. Začíná 

se česáním. Mirek se opět usmívá. Češe psa nejprve s pomocí Radky, ta mu vede ruku, 

následně druhou. Pokračuje se natáčkami. Ty Radka na ležícího psa naklade po celé 

délce jeho těla, Mirek pak následně rukama všechny hledá, jednu po druhé sbírá a 

uklízí do krabičky. Trénuje si motoriku rukou. Nejprve jedné, potom druhé.  Když si 

některé natáčky nevšimne, je na to Radkou upozorněn. Má radost, když se mu to 

podaří. Poté si Mirek sundá ponožky a ulehne k Barnymu. Radka podotýká, že prvním 

úspěchem bylo, když si Mirek sám svlékl ponožky před canisterapií. Dlouho prý nechtěl 
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jakoukoli změnu a nesnesl odhalenou část těla. Po chvíli se Mirek přes Barnyho položí. 

Tváří se spokojeně. Po chvíli vstává a lehá si mimo psa tak, aby měl nohy položené na 

něm. V této poloze setrvává v klidu, je uvolněn. Radka mu vyhrnuje tepláky, aby pes 

chlapce hřál přímo na nohou, ale nelíbí se mu to. Zde, jak Radka uvádí, záleží na 

Mirkově rozpoložení. Změny v terapii musí být voleny nenásilně a pomalu. Samotné 

polohování u Mirka trvá 10 až 20 minut. Rád si Barnyho potom ještě hladí a krmí ho 

piškoty. Podává mu je z dlaně. To se mu líbí. Někdy si nechává piškoty pokládat na 

sebe, ale tento den mu to vhod není. Rozloučí se s Barnym pohlazením.  

 

Druhé setkání 

Probíhá v podobném duchu jako první. Mirek se tentokrát ovšem s Barnym přivítá 

zcela jinak. Po příchodu hned Barnyho chytá kolem krku a nechá si od něj nadšeně 

olizovat ucho. Evidentně se to Mirkovi to líbí, neboť se hlasitě směje. Pak Barnyho bere 

za postroj a jdou trénovat chůzi. Všímám si zde mnohem větší jistoty v krocích a 

Mirkova nadšení. Canisinstruktorka mi potvrzuje, že v takové náladě, jakou tento den 

Mirek má, jde všechno mnohem lépe a snadněji. První pochůzky po chodbě byly prý 

rozpačité, Mirek měl obavy. Postupně se vzdálenost, kterou Mirek s pejskem ujde, 

prodlužuje. Prochází si chodbu i několikrát. Následuje vstup do místnosti, Mirek si 

zouvá boty a opět se s Barnym vesele vítá. Radka Mirkovi podává hřeben a ten začíná 

Barnyho nejprve hladit, poté i česat, nezapomene pod kontrolou Radky vystřídat obě 

ruce. Mirek projevuje stále svou libost smíchem, střídavě Barnymu hladí hlavu, tlapky i 

ocas. S jistotou dokáže sbírat nakladené natáčky z Barnyho a uklízet je do krabičky. 

Opět tímto potrénuje obě ruce. Pokračuje se polohováním. Mirek svlékne ponožky a  

ležícího Barnyho hladí a drbe nohama, po chvíli jen odpočívá, užívá si klidu a psího 

tepla, relaxuje. Za necelých 20 minut terapie končí, Mirek oblékne ponožky, nazuje 

boty a chvíli s Barnym dovádí. Hází mu pískací míček, piškoty a některé mu podává 

přímo do tlamy. Loučí se s Barnym pohlazením a v dobré náladě odchází. 
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Třetí setkání  

Terapii tohoto dne si užívám. Mirek není nikterak překvapen, že je zde někdo další, 

nevadí mu má přítomnost, s radostí hladí a objímá Barnyho za hlasitého smíchu a 

nastavuje ucho k olízání. Canisterapeutický rituál začíná. Mirek sebejistě chytá Barnyho 

za postroj a vyráží na obchůzku po chodbě. Zaznamenávám, že Mirkova sebejistota je 

patrná i v chůzi s Barnym. Je rychlejší, přesnější. Podle canisinstruktorky Radky už 

Mirek dokáže bez obtíží projít i celou budovu Centra, tedy i z vyšších podlaží až dolů. 

Obdivuji jeho snahu. Po procházce se ubíráme do místnosti. Mirek najde matraci, 

sundá boty a opět se s Barnym pomazlí, sahá mu na čumák, uši, drápky. To je Mirkovi 

vždy příjemné dle jeho reakcí. I Barny je spokojen. Pokračuje se jako vždy trénováním 

motoriky rukou, Mirek pejska češe, sbírá nakladené natáčky, tohoto dne i kolíčky. Uklízí 

je do krabičky. Manuální zručnost je viditelně lepší. Následuje relaxace. Mirek jen tak 

vedle Barnyho leží, ale po chvíli svléká ponožky a pokládá nohy přes Barnyho. Drbe 

Barnyho nohama, po chvíli odpočívá. Radka Mirkovi vyhrne tepláky, aby teplo ze 

zvířete Mirek lépe cítil. Nebrání se. Podle Radky je to velký úspěch, Mirek dlouho tuto 

změnu nepřijímal, nesnesl odhalenou část těla, nyní už ani s tímto nemá problém, ba 

naopak, má to rád. Konec terapie je vášnivý, Mirek s Barnym dovádí, krmí ho piškoty, 

pak mu je hází střídavě s míčkem. Poté s radostným úsměvem odchází. 
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5.3.2 Kazuistika 2 

 

Jirka, nar. 30. 3. 1999 

Jirka je chlapec s poruchou autistického spektra – má diagnostikovaný nízkofunkční 

autismus. Jirkovo sluchové vnímání není na dobré úrovni.  

Chlapec není schopen rozlišit ani jednoslovné názvy, které jsou mu denně opakovány. 

K tomu potřebuje názornou ukázku s fyzickou dopomocí. Na své jméno slyší, ale 

samostatně rozumí jen několika málo slovům. Nerozlišuje známé a neznámé lidi, pokud 

je v dobré náladě, má touhu kontaktovat, držet za ruce, mačkat, a to i neznámé lidi. 

Pokud má Jirka přes den hodně aktivit, přestože mnohé vykonává pasivně, má velkou 

potřebu spánku, dokáže spát i 16 hodin. 

Jediná nápadnost, která se u Jirky vyskytuje, je jeho výrazně špatná chůze. Chodí po 

špičkách, což mu s přibývajícím věkem může způsobit zkrácení šlach. 

Jirka dochází do IC již 6 let. Canisterapii zde prodělává od června 2012. Dříve nebylo 

možné z časových důvodů, aby se canisterapie účastnil. Canisterapie v Centru probíhají 

totiž až odpoledne. Nebylo to proto možné v zájmu zachování Jirkovy pohody bez 

přítomnosti problémového chování. Po stabilizování Jirkova stavu se mohlo ke 

canisterapii přistoupit. 

Jirkovy začátky v IC byly velmi dramatické. Dokázal dlouhé hodiny jen běhat a provádět 

rychlé pohyby, to vše za křiku a vydávání všelijakých zvuků. Časem se toto chování 

stabilizovalo a problémové chování téměř vymizelo. 

 

Průběh canisterapie 

Canisterapii Jirka prodělává rovněž s černým flat coat retrieverem Barnym a Radkou. 

Od prvních okamžiků setkání Jirky se psem Barnym bylo patrné, že si „padli do oka“. 

Jirka se neváhá s Barnym vítat, držet ho za tlapy a hrát si s ním. Průběh canisterapií se 

příliš nemění, Jirka velmi špatně změny snáší. Pokud se i při canisterapii nějaká změna 

nastaví, musí být pomalá a nenásilná.  
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Pozorování 

První setkání 

Jirka vchází svou typickou chůzí po špičkách do místnosti, vítá se s Barnym, opomíjí 

canisinstruktorku Radku. Začne pobíhat po místnosti, poté zuje boty, skočí na matraci a 

divoce se vleže houpe ze strany na stranu. Po chvíli spořádaně usedá k ležícímu 

Barnymu a začne ho hladit. Nejprve jednou rukou, pak druhou. Poté mu Radka podává 

hřeben a Jirka Barnyho češe. Opět vystřídá obě ruce. Nácvik motoriky rukou probíhá 

formou sbírání nakladených natáček na ležícího Barnyho a jejich uklízení do krabičky. 

Jirka potrénuje opět obě ruce několikrát po sobě za dohledu a pomoci 

canisinstruktorky Radky. Po aktivní části následuje relaxační. Tady Jirka ulehne vedle 

Barnyho, sundá ponožky a položí na něho nohy. Nechává působit příjemné teplo. 

Dlouho tak však nevydrží, po chvíli ulehá vedle Barnyho a přijímá teplo tímto 

způsobem. Jirka se jeví klidným a stabilizovaným. Přichází fáze konečná. Jirka odmění 

piškoty nejprve sebe, poté i Barnyho. Pak ještě hází Barnymu oblíbený míček, ten mu 

ho zpět přináší. Loučí se s Barnym jen letmo a odchází. 

 

Druhé setkání 

Jirka přichází, dnes navíc s pedagožkou. Pohupuje se na špičkách. Předtím, než skočí na 

matraci, se přivítá s Barnym rychlým hlazením, vítá se dnes i s Radkou. Další divoké 

houpání vleže na matraci, kam ho Barny následuje. Pak se Jirka zklidní a následuje 

trénování motoriky rukou, hlazení, česání, natáčky, postup jako při minulé terapii. Při 

těchto terapiích již i sám spolupracuje. Tohoto dne měl Jirka už ale změnu. Na ležícího 

Barnyho dává Radka dečku s našitými barevnými obrázky. Vedle v krabičce jsou shodné 

barevné útvary s našitým suchým zipem. Jirky úkol je brát jeden barevný útvar po 

druhém a pokládat podle barvy na útvar na dečce se stejnou barvou. Radka zmiňuje, že 

toto trénují již několikátou canisterapii. Jirka bere první útvar, pokládá na dečku, avšak 

barevně se netrefil. Je napomenut, je mu zopakována barva, přesto se Jirkovi nedaří 

přiřadit správně. Následuje několik pokusů se stejným výsledkem. Většinu úkolů plní 

úspěšně pouze za pomoci Radky. Pak už je na řadě relaxace. Jirka se položí podél 
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Barnyho, rukou ho hladí a sám se tím naprosto uklidní. Vydrží takto dlouhé minuty. 

Poté na Barnyho pokládá nohy, rád se jeho srsti dotýká i nohama. I tato fáze trvá 

mnoho minut, Jirka spokojeně relaxuje. Za odměnu dostává Barny piškoty, které si 

tentokrát nechává Jirka s úsměvem od Radky poschovávat po těle – na nohách, břiše, 

krku. Pak sám ještě Barnyho odmění piškoty. Na závěr terapie se rozptýlí dováděním 

s Barnym: cíleně hází Barnymu míčky a ten je nosí zpět. Loučí se s Radkou, s Barnym 

hlazením a drbáním. Evidentně tento postup canisterapie Jirkovi vyhovuje. 

 

Třetí setkání 

Jirka vzhledem k jeho diagnóze změny příliš rád nemá. Proto i třetí setkání, kterému 

jsem byla přítomna, mělo, až na drobné odchylky, stejný průběh. Úspěchem podle 

terapeutů je u Jirky klidný průběh jakékoli terapie, tedy i canisterapie.  

Jirka není tohoto dne v dobré náladě, oproti minulému setkání se s Barnym vítá jen 

letmo a Radku téměř přehlíží. Žádný smích. Skočí na matraci a po krátkém zmítání 

usedá k ležícímu Barnymu, aby potrénoval ruce již dobře zažitými úkony. Česání, 

sbírání natáček ze srsti, obojí vždy několikrát a prostřídá obě ruce. Kladení stejně 

barevných útvarů na dečku, které již trénuje od minulé terapie, se stále ještě zcela 

nedaří bez chyb. Jirka nedokáže správně rozlišit barvy. S nápovědou se mu to někdy 

podaří. Důležité je zde, podle Radky, že Jirka už dokáže po omezenou dobu udržet 

pozornost. Následné poležení s Barnym se jeví Jirkovi dnes obzvlášť příjemným. V klidu 

Barnyho drbe nohama, pak se k němu přitulí, Barnyho má z boku a hladí ho. Závěrečné 

kladení piškotů Radkou na tělo Jirka přijímá, ale bez běžného úsměvu. Když začne 

Barny piškoty na Jirkovi hledat, Jirka se téměř nehne a dělá, že se ho to netýká. Házet 

míčky ale Barnymu  nezapomene, pomazlí ho na závěr a odchází. 
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5.3.3 Kazuistika 3 

 

Nela, nar. 21. 12. 2001 

Nela je děvče s Rettovým syndromem. Úroveň rozumových schopností je v pásmu 

těžké mentální retardace. 

Psychomotorický vývoj Nely je velmi nerovnoměrný. Nejlépe má rozvinutou hrubou 

motoriku, která odpovídá věku 21 měsíců – děvče jde samo do schodů i ze schodů, 

směrem nahoru i bez opory. Vezme si nabízený předmět, umí si je vzít i z poličky nebo 

krabice, po chvíli mimovolně odhodí. Je-li to předmět zvukový, umí jej třepáním nebo 

úderem ruky rozezvučet. Velmi dobře se orientuje zrakem, pozná známou cestu, umí si 

ji vybrat. Zajímají ji obrázky, na symbolický obrázek reaguje ano – ne, tato slova dokáže 

i vyslovit. 

Vývoj rozumových schopností je pomalejší, úroveň je v oblasti řeči na 12ti až 15ti 

měsících. Nela rozumí jednoduchým pokynům, spojených se známou situací, říká asi 3 

slova: ano, ne, auto. Adaptivní chování má na úrovni 11ti měsíců. 

Úroveň sociálního chování je obtížně stanovitelná, v různých situacích se různí. Nela při 

pravidelném vysazování udržuje čistotu, při jídle je krmena. Sama umí jíst lžící a pít 

z hrnečku. Při oblékání nepomáhá. Umí dát najevo své přání souhlasem nebo 

nesouhlasem za pomoci piktogramů. 

Nela dochází do IC rok, na canisterapii dochází od června 2012. 
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Průběh canisterapie 

Nela prodělává canisterapii se Šerynou, fenou německého ovčáka a canisterapeutkou 

Evou. Canisterapie probíhá vždy, až na výjimky, stejně. Pro Nelu znamená velké 

uvolnění a relaxaci. Canisterapie s Nelou, při kterých jsem byla přítomna, se vzhledem 

k Nelině těžkému mentálnímu postižení odehrávají ve velmi podobném duchu. Na 

jednu z canisterapií, kterým jsem byla přítomna, se Nela ani nedostavila, proto jsem u 

ní zvolila popis svých pozorování do jednoho celku. 

 

Pozorování 

Nela přichází do místnosti spolu s terapeutem a vítá se se Šerynou. Je to ale vítání 

pouhým úsměvem, kterým Nela dává najevo radost, pouze někdy přidává k úsměvu: 

„ano“, „ano“. „Ano“ značí ještě větší radost. Úsměvem se vítá i s canisterapeutkou 

Evou. Na matraci, kam se pomalu přesouvá, klidně Šerynu hladí. Nela už nikterak 

nedovádí, je příliš klidná na hru se Šerynou. Po chvíli si k ní lehá z boku a nechává tak 

působit psí teplo. Po konzultaci s jejím fyzioterapeutem se polohuje na levý bok, aby 

tak docházelo k uvolňování skoliosy. Když skončí tato část, zaujme polohu na zádech a 

terapeut ji opatrně položí nohy přes psa. Nejraději má přitom hlavu podloženou malým 

polštářem. Nela je velmi spokojená, cítí teplo a rytmické dýchání psa, což má na ni 

velké uklidňující a relaxační účinky. Při obou terapiích, kterým jsem byla přítomna, Nela 

usnula. Mnohdy i velmi rychle. Podle Evy je toto běžné, Nele prospívá tato hluboká 

relaxace. Po takovémto průběhu canisterapie je u ní velmi znatelné uvolnění spasmů 

svalstva. Po této relaxační fázi následuje opatrné procvičování nohou Nely, které 

provádí terapeut. Ten uvádí, že po takovém prohřátí jde cvičení mnohem snadněji, 

přičemž i Nele samotné je chvilkové cvičení velmi příjemné.  

K ukončení terapie patří odměna pro pejska ve formě krmení piškoty. Toto Nela dokáže 

s větším úsilím i sama, procvičí tak spasmy svalstva rukou, velmi se vždy snaží. 

Z krabičky dokáže vyndat piškot a s otevřenou dlaní jej dát Šeryně. Pak se usmívá, když 

ji lechtá jazykem po dlani. 
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5.3.4 Kazuistika  4 

 

David, nar. 25. 1. 1995 

David je chlapec s nerovnoměrným mentálním vývojem v pásmu středně těžké 

mentální retardace. Jeho silnou stránkou je zájem o sociální kontakt a porozumění řeči. 

Organické postižení centrální nervové soustavy (DMO) má za následek těžké pohybové 

postižení chlapce - je na vozíčku. 

David dobře reaguje na sluchové podněty, zrakové vnímání pro těžkou poruchu 

omezeno. David zrakové podněty nefixuje, při práci s předměty se orientuje spíše 

hmatem. 

Rozumové schopnosti Davida jsou značně nerovnoměrně rozloženy v pásmu středně 

těžké mentální retardace. Jeho silnou stránkou je oblast porozumění – dosahuje 

úrovně až 5,5 roku. Domluví se o běžných situacích a událostech pomocí souhlasu a 

nesouhlasu (kývá a kroutí hlavou). Slovní zásoba Davida se rozšiřuje jen velmi pomalu. 

Ta čítá jen několik slov, která dokáže David vyslovit (fuj, auto, hafik, bojí, pít).  

Hrubá motorika odpovídá úrovni 2. trimenonu (2. – 6. měsíců vývoje) – David se 

posunuje na podlaze na boku kroutivými pohyby těla, na vozíku ovládá levou rukou 

obě kolečka.  

Jemná motorika odpovídá věkové úrovni do jednoho roku – úchop levou rukou je 

klešťový, volní uvolnění úchopu, David postaví dvě kostky na sebe, o manipulační 

aktivity však zájem nemá. 

Ve známých situacích se David dobře orientuje, dobrou má i místní orientaci.  

Při oblékání potřebuje pomoc, čistotu udrží, sám si řekne. Nají se sám levou rukou. 

Při napětí nebo naopak nudě si David škrábe prsty. 

IC navštěvuje David 3 roky. 
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Průběh canisterapie 

Canisterapii v IC David prodělává od začátku docházky do IC, tedy necelé tři roky 

s fenou německého ovčáka Šerynou nebo s fenou labradorského retrievera Ájou, 

většinou jednou týdně. David sám doma psa má, proto mu je od samého začátku  

canisterapie velmi příjemnou záležitostí. Vzhledem však k věku chlapce (nyní 18 let), 

kdy jeho fyzický vývoj je v největší míře ukončen, není možné zaznamenat radikální 

posuny a pokroky ve zlepšení jeho stavu.  

 

Pozorování 

První setkání 

Terapeut přiváží Davida na vozíčku do místnosti, kde již čeká Ája s Radkou. David se s 

pomocí terapeuta dostává z vozíku, Radka ho zdraví, David odpovídá úsměvem a 

zvuky. Sune se na matraci k Áje a s pomocí ji hladí a sahá na tlapky. Vsedě se pak Áji 

dotýká nejprve na hlavě a pak za pomoci Radky trénuje ruce. Sbírá z ležící Áji 

nakladené natáčky a snaží se je na pokyn dávát do krabičky. Levou rukou to jde za 

pomoci snáze, pravá je natolik spastická, že trénink motoriky ruky téměř nezvládá ani 

s pomocí. I česání Áji je pro Davida dost komplikované, ale snaží se. S pomocí procvičí 

obě ruce. Při těchto úkonech se často snaží vyslovit nějaké slovo, zřídka se mu podaří 

říci „hafik“. Podle Radky je terapie v tomto směru významná. 

David má nejraději polohování. K tomuto už je připravena deka, David rád větší teplo, 

pod dekou se navíc cítí bezpečněji. Začíná se položením ohnutých nohou v kolenou 

přes psa. To se Davidovi líbí, tváří se spokojeně, sem tam vydá nějaký zvuk, projevující 

libost. Po chvíli je David polohován na psa z boku. David si přehodí jednu nohu i ruku 

přes psa a nechává se prohřívat. Chvílemi vyřkne neurčité slovo. Celé polohování 

probíhá při příjemné hudbě, David i pes jsou přikryti dekou. Téměř vždy chce mít David 

přikrytou i hlavu, je mu příjemnější přítmí. I tohoto dne tomu tak bylo.  
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Druhé setkání 

Jen co David na vozíčku přijede za doprovodu terapeuta do místnosti, jsou na něm 

vidět kladné emoce. Snaží se vymanit z vozíku, což se mu velmi dobře daří a už 

natahuje ruce po Áje. Směje se. Má snahu mluvit dále. Daří se mu to. Projevuje se slovy 

„hafik, hafik“. Radka ho v tomto podporuje, mluví na něj a klade důraz na jméno psa. 

Podaří se mu s obtížemi říci i neurčité „Ája“. Podle Radky už mu i toto jde velmi dobře, 

zmiňuje velké pokroky ve zlepšování jeho komunikačních dovedností, pes je pro Davida 

velkou motivací. Následuje trénování motoriky rukou již nacvičeným způsobem. 

Nejprve se David soustředí na česání, v čemž je mu Radka, jako vždy, nápomocna. 

Společně Áju češou, sbírají natáčky ze srsti. Spasticita pravé ruky je značná, cviky na 

motoriku rukou zvládá levou snáze, ale bez pomoci Radky to není možné. V čem patrný  

posun zaznamenávám, je řeč. Několikrát zazní „Ája, Ája“, po chvíli „hafik“. Jak při 

nácviku motoriky, tak v pauzách, které jsou mezi motorickými cviky. Po tréninku 

motoriky už se David těší na relaxaci, nechá padnout své tělo na Áju, chvilku tak setrvá. 

Posléze se přitulí k Áje bokem a nechá působit její teplo. Deka na přikrytí musí být 

k dispozici. Vlastně pokaždé je deka využita. Tohoto dne David v této fázi používal 

často ještě slovo „au, au“, přestože žádnou bolestí evidentně netrpěl. Podle Radky se 

tak někdy stává, vysvětlení však zatím neodhalila. Na konci terapie nezapomene Áju 

důkladně hladit, za pomoci Radky ji odměnit piškoty, které ji sám dává, ale nějaké i Ája 

hledá na Davidově těle, kam je předtím Radka umístila. David své nadšení projevuje 

úsměvem a opět slovy „Ája, Ája, hafik“. Pak už jen se za pomoci terapeuta přesune na 

vozík a spokojen odjíždí. 

 

Třetí setkání 

David přijíždí s terapeutem v dobré náladě, má úsměv a jak vidí Áju s Radkou, je 

patrné, že se těší na to, co ho čeká. Říká: „hafik, hafik“. Následuje přesun z vozíku na 

matraci a pro Davida již navyklý postup canisterapie. Dotýká se Áji, nechává si olizovat 

ucho a ruce a raduje se. Dostává se do té správné nálady. Stále opakuje slova „hafik, 

Ája“. Radka mu je nápomocna při česání Áji, opět procvičují společně obě ruce, 

přičemž zásadní pokrok ve zlepšení motoriky rukou nespatřuji. Bez pomoci se David 
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neobejde ani tentokrát. Verbálně se ale David polepšil, bez problémů Áju pozná, 

protože ji hned i slovně pojmenuje. Opakuje její jméno a prokládá slovem „hafik“.  

David už po této fázi ví, že nastane čas relaxace, přesně ví, co bude následovat a sám se 

k Áje polohuje. Leží tak, jak mu to je nejvíce příjemné, chvílemi nohu položenou přes 

Áju a později pouze v těsném kontaktu, kdy cítí působení psího tepla. Opět je deka 

nutností, teplo násobí. Nejdelší dobu stráví v této poloze a přikrytý celý, včetně hlavy. 

Tento pocit izolace David prožívá v klidu, ale hned po odkrytí potřebuje vyjádřit své 

pocity. Ty vyjadřuje opět slovy: „hafik, Ája, Ája…“ Opatrně se zvedá k Áje, čeká, až mu 

Radka podá krabičku s piškoty, aby Áju odměnil. To se mu daří jen za Radčiny pomoci, 

ale čeká na to, až mu Radka umístí piškoty po těle, aby Ája svou odměnu sama našla. 

Rituál s odměňováním pejska končí a David s terapeutem odjíždí. 
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6 DISKUZE 
 

Canisterapie se v České republice začala rozvíjet po roce 1990. Postupně došlo 

k nárůstu využití této terapie v sociálních a zdravotnických zařízeních. Je to metoda, při 

které se využívá kontaktu se psem, má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých 

i se speciálními potřebami, a to všech věkových kategorií. 

Cílová skupina, na kterou jsem se v absolventské práci zaměřila - děti s kombinovaným 

a tělesným postižením, je skupinou, která je natolik specifická a její handicap tak 

zásadní, že vliv canisterapie v těchto případech je velmi pozvolný a pomalý.  Proto jsem 

při sledování těchto dětí zároveň konzultovala své postřehy s canisinstruktorkami, 

které do Integračního centra dochází již několik let a mají profesní zkušenosti i s jinými 

cílovými skupinami.  

Dosáhla jsem ve své práci stanovených cílů? 

 Má zjištění byla různorodá, ale vesměs kladná až překvapující. Shodně se mi potvrdilo, 

že mnohé děti vnímají hlavně hmatem, těžko navazují oční kontakt. Na psovi mohou 

poznávat části těla, jeho příjemnou srst, která hřeje, objevují drápky, které jsou ostré, 

čenich, který je studený a vlhký, i to, že pes dýchá. Pes u těchto dětí ovlivňuje oblast 

kognitivní (poznávací), která dále zpracovává informace přijímané smysly. Pro děti 

s těmito více vadami je vhodné polohování se psy. Dítě si na psa lehá, může si na něho 

položit nohy či ruce, vnímat jeho dech a teplo, čímž dochází k prohřívání a postupnému 

uvolňování spastických svalů končetin. Toto jsem si sama ověřila při svých 

pozorováních zejména u Nely a Davida, jejichž končetiny jsou silně spastické. Tento 

výstup mi zároveň potvrdily i canisinstruktorky. Nela téměř pokaždé při canisterapii 

relaxuje, často usne. Posun v uvolňování svalstva je právě u těchto dětí i podle nich 

velmi zřetelný. Pes motivuje dítě v oblasti řečové, a právě toto je případ Davida. Díky 

psovi má David snahu učit se nová slova, oslovuje psa jménem mnohem častěji a 

zřetelněji než v začátcích terapií. Pro jeho těžké tělesné postižení a téměř dospělý věk, 

kdy posun ve zlepšení motoriky není příliš patrný, je rozvoj řeči a zvětšení slovní zásoby 

velkým úspěchem. Ostatní děti, které nemluví, dokázaly dát najevo radost 

z přítomnosti psa broukáním či jinými zvuky. 
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Na Mirkovi, přestože je nevidomý, jsem zaznamenala díky canisterapii velký pokrok. 

Nejvíce v hrubé motorice, kdy se již zcela sebejistě dokáže za doprovodu psa 

orientovat v prostoru při chůzi. Rovněž tak v jemné motorice jsem zjistila úspěchy 

v obratnosti rukou při cvičeních a hrách takto zaměřených. Nelze opominout, že na 

Mirkovi bylo pokaždé vidět nadšení, těšení se na psa, vždy pozitivní reakce a úsměv. 

Pro Jirku, postiženého autismem, je pes canisterapeut motivačním prvkem při nácviku 

jemné motoriky a při celkovém zklidnění. Právě zde jsem viděla dlouhodobé úsilí 

canisterapeutek, jejich odborný a trpělivý přístup, z čehož poté vyplynuly plíživé, ale 

znatelné posuny v Jirkově chování i v motorice jeho rukou.  

Mé praktické poznatky z canisterapií mě přesvědčily o tom, že děti na psy reagují  (ve 

většině případů) pozitivně a pozitivní je i vliv canisterapie na ně. Děti se na 

canisterapeutické návštěvy těší, tato pravidelná setkání jim zpříjemňují život. 

Vzhledem k závažnosti diagnóz těchto dětí není možné očekávat zázraky, nicméně i 

malá zlepšení v jejich stavu, ať už psychickém, fyzickém či v kombinaci, jsou velkým 

posunem pro ně, pro rodiče a v neposlední řadě i pro účastníky canisterapie. 
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ZÁVĚR 
 

Jak jsem již uvedla v úvodu své práce, jsem velkou obdivovatelkou těch, kteří se podílí 

na tom, že nejlepší přítel člověka – pes může být člověku nejen kamarádem, ale hlavně 

terapeutem a v případě asistenčních psů nenahraditelným pomocníkem. Léčitelské 

schopnosti psa a jeho společenský význam už v dávné historii jsem popsala v teoretické 

části. Právě tyto schopnosti psa jsem se snažila vyzdvihnout a poukázat na ně na 

konkrétní cílové skupině, na dětech s kombinovaným a tělesným postižením, které 

navštěvují denní stacionář Integrační centrum Zahrada v Praze 3. Pracovala jsem 

s termíny „tělesné postižení“ a „kombinované postižení“, tyto jsem v teoretické části 

popsala a zde i zjistila, že pokud má jedinec jakékoli postižení či znevýhodnění, vesměs 

nikdy se nejedná o jednu vadu, ale ve většině případů se tyto vady kombinují. 

Autismus, dětská mozková obrna či Rettův syndrom jsou závažné diagnózy, které s 

sebou nesou rizika dalších přidružených onemocnění a vad. V praktické části se mi toto 

opravdu potvrdilo. Měla jsem možnost sledovat čtyři různě postižené děti. U všech 

těchto dětí jsem kombinované postižení zaznamenala. Popsala jsem diagnózu každého 

z těchto dětí a dále sledovala průběh canisterapií a vliv na jejich zdravotní stav. 

Zaznamenala jsem jejich posun při několika canisterapiích, kterým jsem byla přítomna. 

Byť jsem jednoznačně vzhledem k jejich těžkému postižení a ke krátkému časovému 

horizontu mých sledování spatřovala pokroky nepatrné, i tyto pokroky jsou z hlediska 

závažnosti postižení velmi významné. Přesvědčila jsem se, že na tuto cílovou skupinu 

má canisterapie jednoznačně pozitivní vliv. U dětí dochází ke zlepšení hrubé i jemné 

motoriky a komunikačních schopností. Pes se stává dětem dobrým kamarádem. Jejich 

lásku oplácí svou, uspokojuje tak citové potřeby dětí. Pomáhá jim rozvíjet sociální 

vztahy, adaptivní a sociální chování -kladně ovlivňuje oblast sociálně emoční. Dovolím 

si použít výstižná slova Bena Williamse: 

„Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.“ 
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РЕЗЮМЕ 
 

Эта выпускная работа занимается канистерапией, как одной из возможностей 

поддержки лечения с помощью животных. 

Канистерапия – это один из видов зоотерапии. Она имеет важную роль при 

лечении психических и физических заболеваний, однако широкая 

общественность ещë недостаточно знает этот вид терапии. 

Выпускная работа направлена на ребят с комбинированным и телесным 

недостатком, которые посещают дневный стационар Интеграцийный центр 

Заграда в Праге. В теоретической части описана история канистерапии, еë методы 

и принципы. Собака для канистерапию должна пройти специальной подготовкой. 

Для этой цели удобны только некоторые породы.Тоже здесь обяснено, что такое 

комбинированный недостаток, описаны его формы. 

В практической части работы преследованы некоторые ребëнки с недостатками в 

течение канистерапий и заметены прогрессы влияния канистерапии. Следующие 

определения подтвердили знания инструкторов канистерапии, которые в 

Интеграцийном центре с пострадавшими ребëнками работают. 

 

Ключевые слова 

канистерапия, канистерапевт, настраивание, собака, ребëнок с недостатком, 

зоотерапия 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 – fotodokumentace z canisterapií 

 

foto č. 1: chůze - vedení za postroj 

 

 

Foto č. 2: sbírání natáček  
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Foto č. 3: polohování 

 

 

 

Foto č. 4: polohování 
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 foto č. 5: hledání piškotů na těle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto č. 6: sbírání natáček 
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Příloha č. 2 – dopis pro rodiče 

 

 

Vážení rodiče, 

chci Vás požádat o laskavost v souvislosti se svou závěrečnou absolventskou prací, na 

které pracuji jako studentka dálkového studia 3. ročníku Vyšší odborné školy Mills 

v Čelákovicích, obor sociální práce.  Téma mé práce je „Canisterapie a její vliv na děti 

s kombinovaným a tělesným postižením“. K úspěšnému vypracování této práce jsou 

pro mne nezbytné materiály z praxe, abych mohla v této své práci poukázat na význam 

canisterapie. Žádám Vás proto o souhlas s použitím kazuistik Vašich dětí ve své práci a 

souhlas s mou účastí při několika canisterapiích pro zjištění vlivu canisterapie v praxi, 

případně s pořízením fotodokumentace. 

Zaručuji Vám naprostou diskrétnost a anonymitu, týkající se osobních údajů. Jména 

použiji fiktivní a v případě fotodokumentace budou obličeje rozostřeny či zakryty. 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a vstřícnost. 

 

Dana Zahradníčková 

 

Praha, listopad 2012 

     Souhlasím        

 

Podpis……………………………………… 

 

 

 

 


