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Predslov
Ze všeho nejdříve Vám děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili
přijetím pozvání na tuto konferenci. Návazně pak zato, že jste mu
vyhověli a přijeli. Do třetice pak zasloužite vděk největší, že jste se
nepřijeli sem jen podívat, ale podělit se navzájem o poznatky
z oboru, který v této homogenní sestavě reprezentujeme. Není mezi
námi nikdo, kdo by se zdráhal přispět svou troškou do mlýna či
dokonce vstoupil do tohoto auditoria s prázdnýma rukama. To šlechtí
každého z přítomných a nejen to. Tímto aktem totiž přestává být
naše rokování komorním. Početnost v sále není rozhodující pro
dosah myšlenek, zejména jsou-li synergicky pronikavými, V to nejen
doufám, nýbrž troufnu si být o tom přesvědčen.
Co mne k tomu vede či dokonce oprávňuje? Z čeho vycházím a
čerpám, kde beru onu jistotu? Odpovím tzv. zlatým pravidlem
informatiky, které asi většina z Vás dobře zná i ctí, takže mi jeho
repetici promiňte. Nechci poučovat, natož někoho podceňovat. Jde
mi je o dosazení do naznačeného kontextu a jeho zdůraznění.
Bude-li mít každý z Vás například jablko, pomeranč, mandarínku,
banán anebo jiné ovoce a vyměníte si ho mezi sebou na ochutnání či
porovnání kvality výpěstků, tak pořád Vám zůstane pouze ten jeden
jediný kus. Když si ale navzájem sdělíte své zkušenosti z pěstování či
něco nového z pomologie daného druhu, jinými slovy si takto
vyměníte informace - ejhle: najednou budete mít oním ziskem dvě!
Takže vzhůru do směnných obchodů podle předestřeného vzorce.
Ale ještě poznámku k již řečenému, možná poněkud nadbytečnou.
Navštívili jste vysoké učení mladší než mladé. V nejlepším případě
dorostlé do kojeneckého věku, rozhodně už přestalo být
novorozencem. Jinak byste asi nevážili tu cestu a už vůbec
neriskovali rentabilitu a návratnost svého angažmá. Stáváte se tak
vlastně kolektivními kmotřičkami a kmotry; což naše alma mater
kvituje s povděkem jako poctu i zavazující akt, jak bývá u křestních
obřadů rituálním pravidlem Oboustranně.
doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
Akademie Huspol
rektor
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Počátky služební kynologie na území
našeho státu
Beginnings of service dogs in our country
Jiří Rulc
Abstrakt
Počátky kynologie služební kynologie v Českých zemích jsou spjaty
s kynologií zabývající se zejména lovem zvěře, neboť započal už ve
13. století. Jako první se lovem zaobíral Karel IV. a v této souvislosti
na hradě Karlštejn založil velký psinec, ve kterém se mu místní lovčí
staral o cílený chov loveckých psů. Přednosti a kvality psů jsou
historicky známy také ozbrojeným složkám, ale i přes tuto informaci
byli psi využívání přednostně jenom v armádních sborech. Samotné
počátky využití psovodů-vůdců se psy ve výkonu služby mají kořeny
totiž až v období habsburské monarchie, kde bylo psů využíváno na
státní hranici a později při strážní službě, k vyhledávání zraněných a
zemřelých vojáků na bojišti, k pronásledování uprchlých osob nebo
jako poslů v místech, kudy nebylo možno vyslat člověka. Koncem
19. století jsou psi poprvé využiti v policejní a četnické služby a to
díky vlivné pomoci zakladatele evropské kriminalistiky Dr. Hanse
Grosse. V roce 1908 se podařilo četnickému rytmistrovi započít s
chovem služebních psů právě pro potřeby četnictva a policie bylo na
území našeho státu založen první soukromý spolek jehož náplní byl
výcvik služebních psů pro potřeby četnictva. Trvalo ještě dlouho,
než se stát zaměřil na tuto potřebu a až v roce 1915 zřizuje první
četnický psinec v Písku. Tento neměl dlouhého trvání, nicméně
započal éru systemizované přípravy služebních psovodů ke službě. V
roce 1921 došlo k přípravě vlastního výcvikového střediska a
chovatelské stanice a v roce 1923 bylo nejdříve zkušebně otevřeno
výcvikové středisko v Nových Hradech v Jižních Čechách, ale
vzhledem k tomu, že do organizace a četnictva byla služební
kynologie zařazena jako systemizovaná činnost, prostřednictvím
ministerstva vnitra zakoupil stát v Pyšelích u Prahy potřebné
zařízení, kde v roce 1925 započal s chovem psů a výcvikem psovodů
nejenom pro četnictvo, ale i pro policii, později pro železniční pol
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ici a další služby a to dle toho, jak s postupně vyvíjela potřeba v
rámci státu. Zařízení dostalo honosný název a to Ústav pro chov a
výcvik služebních psů četnictva a svoji dlouholetou činnost
realizovalo až do konce roku 1956, kdy bylo v rámci vývoje trestné
činnosti nahrazeno novodobými výcvikovými zařízením. Autor ve
svém příspěvku popisuje celkovou problematiku vzniku služební
kynologie od jejich historických začátků a do vzniku odpovídajícího
zařízení, které na dlouhá léta vyřešilo problematiku využitelnosti
služebních psů ve prospěch bezpečnostních sborů na území našeho
státu.
Summary
The beginnings of the cynology service cynology in the Czech lands
are connected with cynology, which are engaged in the hunting of
game, as it started at 13. of the century. As the first hunt entertained
the emperor Charles IV. and in this context, in the castle of Karlstein
castle founded by the great kennel in which he local naturalist took
care of the targeted breeding of hunting dogs. The merits and the
qualities of dogs are historically known, also in chief of the armed
forces, but despite this information, the dogs were the use of
preferably only in the army corps. The beginnings of the using of the
canine unit-leaders with the dogs, in the line of duty, are rooted in
the period of the habsburg monarchy, where we were used the dogs
on the state border, and later, during guard duty, to search for
wounded and dead soldiers on the battlefield, to the pursuit of
escaped persons or as messengers in the places where it was not
possible to send a person. In the end of the 19. century the dogs are
used in the police and gendarmerie services for the first time, And
that´s why for the powerful help of the founder of criminology Dr.
Hans Gross. In 1908 as police sergeant managed to start with the
breeding of service dogs on the territory of our state founded the first
private organization for the needs of the gendarmerie and the police
was, whose the filling has been training service dogs for the needs of
the gendarmerie. It took a long time to become focused on this need
and in 1915 he established the first police kennel in the Písek.He
didn´t have log duration, however, the state began the era of
systemized training of service dog handlers to the service. In 1921
there was the preparation of own training centre and breeding station
and in 1923 was the first service opened a training center in nové

2

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

Hrady in Southern Bohemia, but because the organization and the
gendarmerie was the service cynology included as a systematized
activity. With cooperation with the Ministry of the interior the state
was purchased in Pyšelích in Prague the necessary equipment, where
in 1925 he began with the breeding of dogs and training of dog
handlers not only for police but also for the police. After that, for the
railway police and other services. And it was because how, the
needing was graduate within in the state. The device has a
pretentious name, an „Institute for the breeding and training of
official dogs of the gendarmerie“ and his long-term activity
implemented up to the end of the year 1956, when it was in the
context of the development of crime replaced by modern training
equipment. The author in his contribution description the total issue
of service cynology from their historical beginnings to the
emergence of the corresponding device, which was on the long
summer settles the issue of the usability of the service dogs in favour
of security forces on the territory of our state.
Kľúčové slová
kriminalistika, kynologie, kriminalistická identifikace, odorologie,
pachová stopa, služební pes, výcvik
Keywords
Crime. Cynology. Forensic identification.
identification. Service dog. Training.

Odorology.

Odor

Úvod
Počátky kynologie z historického hlediska jsou v Českých
zemích obdobně jako v jiných státech nejvíce spjaty s
kynologií zabývající se lovem zvěře. Historické prameny
uvádějí, že již Karel IV., římský císař a český král v letech
1316 - 1378, měl na svém hradě Karlštejn velký psinec, ve
kterém se mu místní lovčí staral o cílený chov loveckých psů.
V průběhu 16. - 19. století bylo naše území prakticky
hlavním loveckým místem rakouskouherské monarchie a tomu
musela odpovídat i úroveň chovaných psů. Lovečtí psi v
Českých zemích byli v celé Evropě vysoce ceněni a měli tu
nejlepší pověst.
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Přednosti a kvality psů jsou lidem známy a zejména pak
ozbrojeným složkám již od starověku.
Přesto však, ač poměrně často využíván v různých
armádách, v policejních službách, se pes až do minulého
století téměř neuplatnil. Samotné počátky využití psovodůvůdců se psy ve službě mají kořeny až v období habsburské
monarchie. Již našim předkům střežícím státní hranici, byly
velmi dobře známy přednosti psa doprovázejícího svého pána
při výkonu jeho strážní služby. Ostražitost, sluchové, zrakové
a čichové schopnosti psa byly přednosti, které člověku chybí a
tak je vždy nahrazoval jeho pes. V těchto souvislostech začaly
i armády, v průběhu 19. století, využívat schopnosti psů s tím,
že psy jsou používáni do strážní služby, k vyhledávání
zraněných a zemřelých vojáků na bojišti. Dále byly psi
používání k pronásledování uprchlých osob nebo jako poslů v
místech, kudy nebylo možno vyslat člověka. Ale zpět k
četnické a policejní službě. Metodická příručka Poučení o
službě pro zemské četnictvo z roku 1851, Hlava I. Poučení
všeobecné, obsahuje stať, která se zabývala důrazem na
chování a vystupování četníků na veřejnosti. „Četník musel být
člověk vážný a vědomý si důležitosti svěřeného poslání. Za
jeho významnou vlastnost byla považována ráznost a zběhlost
ve styku s obyvatelstvem. Četníci měli zakázáno kouřit na ulici
a při vcházení do úřadů či soukromých bytů. Dále nesměli s
kýmkoliv důvěrně vést se za ruce, vodit s sebou psy, nemístně
se smáti, jakož i nepřirozeně a přepjatě pohybovati tělem.“
Důvodem byla snaha vyhnout se špatnému posuzování či
posměchu ze strany obyvatelstva. Jelikož u zákazu „vodit s
sebou psy“ není uvedena žádná výjimka, je jasné, že se o
využití psů v bezpečnostní službě v této době vůbec
neuvažovalo. A to přesto, že se v sousedním Německu chovem
a výcvikem psů pro policejní praxi zabývali již na začátku
18tého století. Nejdříve se používala velmi dobře známá
plemena, jako jsou boxeři, dobrmani, knírači, němečtí ovčáci
apod. Tito psi byli pro službu velmi dobře upotřebitelní,
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vyžadovali však na tehdejší dobu příliš mnoho pečlivého a
důsledného výcviku. Koncem 19. století začal být pes již
běžně využíván v pohraniční, četnické a policejní službě.
Zkostnatělá ustanovení služební instrukce pro rakouské
četnictvo však obsahovala kromě požadavku na řádné
ustrojení, vyzbrojení a vojenské chování četníka i z dnešního
hlediska nepochopitelný zákaz vodění psů do služby, který
platil až od samotného vzniku četnictva v rakousko-uherské
monarchii1. I přes odpor státních úředníků rakouský
vyšetřující soudce Dr. Hans Gross, profesor trestního práva na
německé univerzitě v Praze a ve Štýrském Hradci2 a zakladatel
rakouské kriminalistické školy, který ovlivnil historii
kriminalistické vědy a také autor „Příručky pro vyšetřující
soudce“, vydané v roce 1895, zde již poprvé použil pojmu
„kriminalistika“. Gross ve své příručce velmi výstižně
popisuje, že dobře vycvičený pes, doprovázející četníka při
výkonu služby, byl by pro něho výbornou pomůckou a nazývá
jej „Begleithund“ (psem doprovodným)3.
Toto zveřejnění určitě napomohlo skutečnosti, že první a
také doložitelné použití policejních psů ve světě ke
kriminalistickým účelům4 je známo již kolem roku 1900 v
Gentu v Belgii. Zde se již shledáváme s názvem policejní pes
a jeho zvláštním kriminalistickým účelem. Předpokladem
použití tohoto doprovodného psa měl být jeho výcvik
nasměrovaný tak, aby neštěkal a tím neprozradil přítomnost
svého pána, ale aby jej pouze vrčením upozornil na hrozící
1

Služební instrukce pro četnictvo, § 10.
JURKA, F.: Policejní pes jako pomocník bezpečnostních orgánů.
Kroměříž, J. Gusek, 1924.
3
STRAUS, J; VAVERA, F.: Historie kriminalistické metody odorologie. Kriminalistický sborník, roč. II, 2007, č. 2, s. 59 - 62.
4
KRANÁTOVÁ, M.: Kynologie ve službách ozbrojených sborů v
České republice. [citované 24. 8. 2014] Dostupné na URL
<http://www.cz-pes.cz/literatura-sl-kynologie-index.php>
2
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nebezpečí, dále aby naprosto uposlechl pokynů svého pána a
zejména, aby zůstal čekat tam, kde mu jeho pán poručí. Toto
byla reakce na tehdy panující názor, že se nehodí brát psa do
místností úřadů. Dalším požadavkem byla schopnost psa za
každých okolností a odevšad se vrátit na stanici se vzkazem
nebo pro pomoc a jako poslední vlastnost požadoval Hans
Gross schopnost psa hledat úmyslně schované nebo ztracené
věci či zavražděné osoby.
Ačkoliv byly rakouské četnické správě zdůrazňovány
přednost zavedení psů pro četnictvo, zůstal tento návrh bez
odezvy. Gross poukázal tehdy na službu četnickou, a na to, že
se četníku, který již tak má mnoho povinností, stále jen nové
služby ukládají, a že je tudíž třeba pomýšlet na to, aby se mu
jeho služba ulehčila. Gross tehdy pravil: „že již před více lety,
ještě když nebyli zavedeni psi váleční (Kriegshunde),
poukazoval na to, že by dobře vycvičený pes v průvodu četníka
musel mu být výbornou pomocí v mnoha případech, že však od
té doby byli již zavedeni (on praví vynalezeni) váleční psi, že
nelze pochybovati zasvěceným o tom, že se tito osvědčí, a že je
tedy jisto, že by byl pro četníka pes jej doprovázející ještě
daleko užitečnější a jeho výcvik k tomuto účelu mnohem
snazší, ježto by použití jeho, k tomu to účelu daleko více
odpovídalo jeho přirozenosti a jeho schopnostem“.
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Foto kolem roku 1900, kdy byl pes jenom ozdobou zámožných
důstojníků c.k. (archiv R. Galaš)
Dále Gross řekl „mluví-li se o psu četníka, není tím, jak
snad mnozí by myslili, míněn nějaký krvežíznivý pes, jako byli
před 200 lety chováni na Kubě a používáni v Americe k
chytání uprchlých černošských otroků. Mohlo by se prý, zajisté
takového psa také použíti, aby vedl četníka po stopě zločince,
ale účel četníkova psa že má býti zcela jiný. Tento pes má prý
býti především věrným, vždy bdělým a pozorným průvodcem
četníka na jeho těžkých obchůzkách, průvodcem, který jsa od
přírody vyzbrojen daleko, ostřejšími čivy (smysly), mnohem
více zpozoruje než člověk a může, proto četníka předem
upozorniti na hrozící nebezpečí na přítomnost osob, na
schované pohozené věci a na mnoho a mnoho Jiných
okolností, které by on sám buď vůbec nebyl čas postřehnouti
nemohl“.
Tento prvotní úsudek o použití psa ve službě četnické Gross
napsal v době, kdy byly bezpečnostní poměry zcela jiné, než
jsou dnes a i obchůzková služba byla zcela jiná. Tehdy bylo v
pražském četnickém oddělení, k němuž patřilo 5 politických
okresů, celkem 17 četnických stanic a obchůzky byly často i
několikadenní. Gross pokračoval s tím, že: „ takový to
Begleithund musel by býti především vycvičen na tyto dvě věci:
za prvé, že by nesměl štěkati, nýbrž jen bručením
upozorňovati, stejně jako Kriegshund, aby přítomnost svého
pána neprozradil a za druhé, že by musel absolutně zůstati a
čekati tam, kde mu to jeho pán poručí - např. před domem,
úřadem, hostincem apod., kde by měl četník služební jednání,
až se vrátí“.
Gross pohlížel v tomto článku podle tehdy panujících
názorů na to, že se především nehodí brát psa do místnosti
úřadů jednak proto, že pes mohl být v místnostech škodlivým
elementem. Dnešní názory v tomto směru jsou zajisté již
hodně odlišné od názorů tehdejších.

7

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

Jako další umění, které by měl takový pes četníka, stejně
jako to je u psů válečných znát, označil Gross schopnost, „aby
za každých okolností a odevšad dovedl se na poukaz svého
pána co nejrychleji vrátit na stanici a mohl tak v krabičce,
upevněné k tomu účelu na obojku, přinést zprávy o neštěstích,
velkých zločinech, o uchýlení se četníka od předepsané
obchůzky, přivolat pomoc nebo oznámit nehodu, jež by se
četníkovi ve službě mohla stát. Námitku, že by byl takový pes
vydán mnoha nebezpečenstvím od zlých lidí, odmítá, protože
ví, že je četník u obyvatelstva tak vážen a oblíben, že by i jeho
pes, jejž by každý na zvláštním postroji lehce poznal, stál pod
ochranou obecenstva a že by mu proto nikdo neublížil“5.
1 Četnická kynologie na území našeho státu po roce 1900
Od roku 1903, kdy bylo založeno státní výchovné a
výcvikové středisko pro policejní psy v Grünheide u Berlína,
které bylo kynology označováno jako „Hochschule“ (vysoká
škola), začala historie policejních psů speciálně cvičených pro
pachové práce i na našem území.
Vzhledem k neexistenci jazykové a kulturní bariery začaly
být německé zkušenosti poměrně záhy přebírány rakouskými
bezpečnostními orgány. Zpočátku sice panovala mezi
důstojníky policie a četnictva jistá nedůvěra, avšak brzo se
prokázalo, že plemeno německého ovčáka je vybaveno
mimořádně dobrým čichem a je pro pachové práce
nejvhodnější.
Jedním z prvních zakladatelů četnické kynologie na území
našeho státu a průkopníkem při využívání německého ovčáka
k pátrání po tzv. „horké stopě“ byl český četnický rytmistr
Theodor Rotter.
Jmenovaný se již v této době zabýval chovem policejních
psů, a proto v roce 1908 v rámci své dovolené navštívil v
německém Saarbrűckenu kurz pro výcvik služebních psů
pruského četnictva. Řídil jej tehdejší policejní komisař Konrád
5

Tamtéž, s. 27.
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Most. Z jeho autentického vyjádření uvádím krátkou citaci:
„Vrátiv se do tehdejšího svého působiště na Kladno, koupil
jsem z vlastních peněz dva vhodné psy a jal jsem se je cvičit s
pomocí 2 četníků-psovodů podle zkušeností, jichž jsem nabyl v
Saarbrűckenu. Jakmile psi byli vycvičeni, podal jsem návrh na
ministerstvo zeměbrany, tehdy k otázce té kompetentnosti, aby
byli přiděleni četníkům, jako nepostradatelní pomocníci, a to
nejen pro službu bezpečnostní, ale i pátrací“6.
První ovčácký pes byl tehdy zakoupen počátkem roku 1909
pro bezpečnostní službu c. k. četnictva v Čechách a to
zásluhou četnického nadporučíka Teodora Rottera, v této době
působícího na Kladně. Ministerstvem zeměbrany došlo k
povolení nákupu na základě vlivu a tlaku na vrcholové orgány
četnictva. Jednalo se o nákup dvou psů se jménem Vlk a
Vlčka.
Oba zakoupil Rotter ve světoznámém Fuchsově psinci ve
vile Svět zvířat v Praze Nad Klamovkou. Tito dva mladí psi,
kteří se snadno a rychle vpravili do služby, zajistili mnoho
následovníků7. Rotter nechal později vybudovat ve dvoře
četnických kasáren v Kladně účelný psinec pro policejní psy,
kde se věnoval výcviku zakoupených zvířat.
První předvedení policejních psů proběhlo v říjnu roku
1909. Z časopisu „Svět zvířat“ vybírám tento výňatek: „V
sobotu dne 13. října 1909 o třetí hodině odpoledne koná se
zkouška s četnickými psy z Kladna v Praze v budově
policejního ředitelství. Měli jsme za velkou odvahu pana
nadporučíka Rottera, předstoupiti se psy, kteří byli před půl
rokem zakoupeni a byli úplně bez drezury, téměř před všechny
representanty pražské policie, tedy před nejpovolanější
6

ROTTER, T.: Užití vycvičeného psa ve službě bezpečnostní z
hlediska našeho zákonodárství ve srovnání se zákonodárstvím států
sousedních. Bulletin Národní protidrogové centrály, roč. X, 2004, č
4, s. 50-53 (převzato z časopisu Bezpečnostní služba 1936).
7
Časopis Svět zvířat, leden 1909.
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odborníky. A skutečně dostavilo se k nevídanému tomuto
divadlu skoro všechno úřednictvo pražské policie, a sice
pánové: Policejní ředitel dvorní rada Křikava, vládní rada
Zerboni, šéf bezpečnostní stráže a centrální inspektor Rehne,
vrchní inspektor bezpečnostní stráže Svoboda, šéf
bezpečnostního departmentu Protivenský, dále komisaři
Knotek a Drašner s inspicienty Plaškou a Vaňáskem, ředitel
pomocných úřadů Vejřík včetně okresních inspektorů, z nichž
jmenuji pány: Kláse, Mučku, Korbeláře, Adamičku,
Nebeského, z revírních inspektorů byli přítomni pánové:
Kučera, Steiner, Linhart, Enhuber, Sychrava a Vrťátko.
Četnický nadporučík Theodor Rotter z Kladna dostavil se
dvěma četnickými psy, a sice s dobrmanským pinčem Petarem
a fenou německého ovčáka Vlčkou z Klamovky. Psi byli
předvedeni kladenskými četnickými závodčími panem Růžkem
a panem Kopeckým, kteří jsou jejich ošetřovateli a dressery.
Ovšem naleží T. Rottterovi nejhlavnější zásluha, že vycvičil
předem jmenované pány závodčí, jak mají své psy vésti k
dokonalé drezuře. Na dvoře policejního ředitelství v
Bartolomějské ulice sestavilo se policejní úřednictvo ve velký
polokruh. Nádvorní okna budovy byla četně obsazena
policejním mužstvem. Vše s napětím pozorovalo výkony
předvedených psů Petara a Vlčky. Nadporučík Rotter měl
stručnou, ale velmi dobře promyšlenou přednášku o výcviku
policejních psů, která byla vyslechnuta s velkou vzorností.
Mezi tím vykonávali psi dobře nastudované triky ve hledání
různých předmětů. Tak našli věci v písku zahrabané, přes
barieru zahozené, ba i v druhém sousedícím dvorku
uschované“8.
Jak se však dalo očekávat, Rotterův návrh ohledně zavedení
psů v četnictvu narazil u rozhodujících míst na značné
překážky. Poukazovalo se hlavně na § 10 služebního předpisu,
který přímo zakazoval četníkům vodit s sebou psy při
8

Časopis Svět zvířat, listopad 1909.
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služebních úkonech. Když se mu podařilo se dvěma
vycvičenými psy docílit velmi dobrých úspěchů v pátrací
službě, obrátila se později přece jen pozornost vyšších míst k
původnímu návrhu Rottera.
Po předchozích průtazích četnický inspektor (tehdejší
nejvyšší velitel četnictva) v rámci své působnosti generálně
udělil všem příslušníkům četnictva povolení ke vstupu do c. k.
Rakousko-uherského spolku pro policejní psy. Podmínkou
bylo, že tím pro četnictvo nevzniknou žádné materiální
náklady.
V roce 1909 sice povolilo tehdejší ministerstvo zeměbrany
používání policejních psů na speciální případy, ale to bylo v
dané době žalostně málo. Ve stejné době, tedy v roce 1909,
vzniká c. k. Rakousko-uherský spolek pro policejní psy
(Polizeihundenverein). Náplní tohoto spolku byl výcvik
služebních psů pro potřeby četnictva a policie. Již ze
samotného názvu je zřejmé, že nešlo o státem řízenou
organizaci, nýbrž pouze o nadšené úsilí strážců zákona,
zaměřené na jednotnou kvalitní přípravu psů pro policejní
práci. Rakousko-uherská četnická správa byla proti návrhům
na zavedení psů odolná až do roku 1909 a nechtěla dlouho
povolit zavedení psů u četnictva. Souběžně byl v Praze v roce
1909 založen první psinec „PRAGA“, který byl zaměřen na
speciální a racionelní chov čistokrevných policejních psů.
Majitelem psince byl obvodní policejní inspektor Václav
Matoušek, pozdější pokladník „Klubu pěstitelů policejních a
ušlechtilých psů“ (Praha - Pankrác, Benešova tř. č. 66) a také
autor několika významných a zásadních publikací
pojednávajících o výcviku policejních psů. Správa rakouského
četnictva se chovala k otázce policejních psů dlouhou dobu
velice odmítavě. Tato otázka přišla na projednání opět na
konci
roku
1909,
kdy
po
vytvoření
spolku
„Polizeihundenverin“, tento požádal četnickou správu (tehdy
Ministerstvo zeměbrany), aby povolila aktivní účast četnictva
na tomto spolku.
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Snaha Rottera však měla velice malý dopad dovnitř
četnictva a tak pokračoval v propagaci i nadále. Četnický
inspektor tehdy poznamenal k předmětnému problému
poznamenal do tehdejšího protkolu: „nelze popírat, že by pes v
určitých případech - hlavně ve službě pátrací mohl četníku
prokázati velmi dobré služby. Hned na to pravil však, že by
nebylo oportunním, držeti psa na stanici s více muži, poněvadž
by jednak zájem o psa přivedl lehce jeho vůdce do rozporu s
ostatními četníky, jednak pak pes sám by se vlivy mnoha lidí
9
svému vlastnímu účelu odcizil a zkazil“

Kladenský c.k. závodčí s fenkou Vlčka (fotografie převzatá z
časopisu Svět zvířat 1909)

9

RULC, J.: Dějiny služební kynologie. Praha, CanisTR, 2010, s.31,
ISBN 978-80-904210-3-8.
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V roce 1910 bylo konečně výnosem Ministerstva
zeměbrany nařízeno (prozatím na zkoušku), psy přidělit k
pátrací a bezpečnostní službě četníkům. Tehdy platný četnický
zákon a § 65 četnického služebního předpisu činily největší
obtíže, jak realizovat původní návrhy. Šlo hlavně o zásadní
otázku, smí-li být psa použito, jsou-li osoby při výkonu své
služby ohroženy útokem zločince, nebo jde-li o to, zločince
psem zadržet (psem na zločince útočit). Brzy na to, snad právě
pod vlivem zmíněného spolku propagujícího využití
policejních psů četnictvem a za nevídané podpory rytmistra
Rottera (který jako první četnický důstojník se touto institucí
odborně a z počátku svým nákladem zabýval), byli s
povolením ministerstva zeměbrany zařazeni na stanicích
Ostrava, Karviná a Fryštát na tzv. zkoušku 3 policejní psi,
společně s vycvičenými psovody. Samotní psi byli majetkem
jejich vůdců. Jednalo se o psy, kteří byli soukromě vycvičeni a
do této doby používáni jenom zkušebně. Jakmile se toto
zavedení policejních psů rozhlásilo, přišla velitelství v
Čechách (Rotter), Morava (Peinlich) a jiná velitelství s
žádostmi o připuštění policejních psů na zkoušku u dalších
velitelství. Rytmistr Rotter vydal tehdy svou první publikaci o
výcviku policejního psa, čímž byl teprve v četnictvu vzbuzen
všeobecný zájem o policejního psa, a četníkům byly dány
první pokyny k výcviku psa. V této knížce bylo také poprvé
stanoveno, co musí vycvičený pes znát a jaké vlastnosti musí
mít, než může být zařazen do výkonu služby10.
Policejní pes byl v této době v bezpečnostní službě
používán předně jako pes hlídací (strážní), za druhé jako pes
doprovázející četníka (přesně v duchu doporučení Dr. Hanse
Grosse) a za třetí ve službě pátrací, a to buď bez použití na
osobu, nebo s použitím na osobu.
10

JEŽEK, J.: Instituce služebních psů u četnictva. Bezpečnostní
služba, časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v
Československé republice, roč. II, 1932, č. 1.
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Tím bylo myšleno použití vycvičeného psa kromě
stopovacích prací k překonání odporu zločinců či k jejich
zadržení na útěku. Samozřejmou podmínkou však byla
naprostá ovladatelnost psa, aby nepřekročil meze nezbytné
obrany. Na toto téma se však rozvinula široká diskuse
právníků o přípustnosti použití psa proti osobě, na jejíž závěr
bylo přijato stanovisko, že je použití psa proti osobě vzhledem
k nedostatku zákonných ustanovení vyloučeno. V této věci je
nutno konstatovat, že je velmi překvapivé, jak bedlivě v této
době rakouská četnická správa posuzovala právní aspekty
používání policejních psů při výkonu služby.
Jako hlavní úkol policejního psa v četnictvu bylo
doporučeno jeho použití ke kriminální službě pátrací. Bylo to
vyloženo teoretickou možností využít výborného čichu psa a
okolnostmi, za jakých lze docílit výsledků. Správně bylo
podotknuto, že čichovou činností psa není v tomto oboru jeho
činnost vyčerpána, a že by bylo zapotřebí vycvičit a používat
jej také k překonání odporu zločinců, jejich zadržení na útěku
apod. Při tom však byla velmi důrazně vytýčena podmínka, že
použit může být pes svým vůdcem tak ovladatelný, že
nepřekročí meze nezbytné obrany a poranění.

Služební instrukce s názvem Anleitung zur Dressur von
Policeihunden vydaná v roce 1913, archiv autor.
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Po mnohých úvahách a nemalých rozpacích našlo konečně
tehdejší ministerstvo zeměbrany jakési východisko z této
ožehavé otázky a to vydáním kýženého pokynu dle návrhu T.
Rottera. Způsob, jak ve službě používat vycvičených
služebních psů a veškeré s tím související služební i
administrativní směrnice byly pak vydávány jen ve formě
výnosů a rozkazů příslušných velitelství a úřadů. „Psa smí ve
službě použíti k tomu určený četník-psovod jen tehdy, je-li pes
řádně vycvičen, úředně komisí vyzkoušen a výslovně jako
„služební pes" označen. Jedině v tom případě pak počítá se
služební pes jako zbraň, které smí četník použíti za okolností
zákonem přesně vymezených proti nebezpečnému zločinci“11.
Z tohoto dobového vyjádření referenta ministerstva zeměbrany
vybírám další autentickou citaci: „Ministerstvo nemíní
předložiti zákonodárným sborům předlohu na uzákonění
instituce služebních psů pro četnictvo, poněvadž se až dosud
nejeví pro podobný iniciativní návrh dostatek potřeby. Mimoto
se ministerstvo obává, že by narazilo v parlamentě na obtíže s
touto předlohou, která by sotva našla v parlamentních kruzích
dostatek zájmu a popularity.“
O významu policejního psa v trestním procesu, resp. o jeho
právním postavení v něm, nebylo do budoucna uvažováno s
tím, že se rozhodne až po jeho zavedení v praxi, hlavně v
cizích státech, kde instituce použití služebního psa již také
využívají. Ať tak či tak, odpor proti používání psů byl u
četnické správy přece jen prolomen, protože v této době
nebylo používání psů zákonem nebo jiným právním nařízením
upraveno.
Byla však vypracována základní směrnice, ve které své
dosavadní zkušenosti s výcvikem psů shrnul rytmistr Theodor
Rotter do služební instrukce s názvem Anleitung zur Dressur
von Policeihunden. Následně byla vypracována česky psaná
směrnice Výcvik a použití služební psů, které Ministerstvo
11

Branný zákon z roku 1919, II. stať, písm. b).
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zeměbrany schválilo ve Vídni výnosem č. 382, oddělení XX. z
27. června 1911 s platností pro celé rakouské četnictvo.
Uvedená směrnice obsahovala první pokyny k výcviku psa s
požadavky na vlastnosti a schopnosti, které musí vycvičený
pes mít před zařazením do služby a dále i ustanovení, jak si má
četník vůdce „služebního psa počínati před soudem“. Dne 13.
října 1913 byl vydán výnos ministerstva spravedlnosti, kterým
Ministerstvo zemské obrany zřídilo při různých četnických
stanovištích stanice policejních psů, pro každou pak určilo
okruh, v němž bylo dovoleno používat policejních psů.
2 První četnický psinec zřízený v Písku v roce 1915
„Má-li pes vůbec a cvičený zvláště význam pro mnohého
člověka, jest nepostradatelný ve službě bezpečnostní… (psalo
se začátkem dvacátých let v odborné literatuře) …fakt, který si
uvědomovali zejména četníci při výkonu své služby…i
rozhodli se proto založit psinec“.
Dobová vsuvka, kterou jsem nalezl při dlouhém procházení
archivů mi naznačila, jaké potíže musela policejní kynologie
překonat, aby se dostala za více jak 100 let do své dnešní
podoby. Autora tohoto citátu jsem sice nezjistil, protože citát
byl uveden v textu nějakého článku, který neměl ani úvodní
stranu a ani podpisovou doložku. I tak jsem jej zde odcitoval,
aby si všichni čtenáři, ale i velitelé služební kynologie
uvědomili, že mít vlastní psinec není výmysl 21. století, ale že
již počátkem roku 1900 naši předchůdci věděli, že mít
služebního psa do služby je záslužný čin. A to nemluvím o
tom, že se pes musí neustále cvičit, aby později mohl
poskytnout četníkovi to, co do něj vkládá. Tedy pomocníka v
práci a zároveň osobního ochránce.
Ačkoliv se Evropa již zmítala ve světové válce, byl v roce
1915 zřízen u rakouského četnictva první psinec financovaný
již ze státních prostředků. Psinec vybudovaný v Písku vedl
nám již známý rytmistr Theodor Rotter, který neustále
pracoval na zřízení a vybudování této instituce a všemi
možnými prostředky se ji snažil veřejně propagovat. Tento
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psinec dodával každoročně potřebný počet služebních psů pro
jednotlivá četnická velitelství a jako správce byl zároveň
pověřen prováděním odborné inspekce četnických stanic, kde
byli zavedeni psi do služby. Světová válka však znemožnila
pokračování vývoje zavedené instituce policejních psů u
četnictva a tato připravovaná instituce byla skoro zrušena.
Je nutné v této fázi připomenout, že v této době bylo na
území naší republiky celkem 27 psů k službám četnictva, a to
ve státním psinci v Písku, na četnických stanicích v Čechách,
Moravě a ve Slezsku. Brzy však byl psinec v Písku zrušen a
psi rozprodáni. Toto opatření, které bylo jistě jen důsledkem
tehdejších zcela mimořádných poměrů, personálních i
vyživovacích obtíží, bylo přece jen předčasné, neboť jak se
později zjistilo, neúspěchy policejních psů v posledních letech
války měly příčinu ve psech samotných, a hlavně ve stálé
změně jejich vůdců, vznikající válečnou službou samotných
jednotlivců, čímž byl brzděn výcvik psů a také chyběla
potřebná zkušenost vůdců. Jakmile se poměry ustálily, nařídilo
ministerstvo vnitra, že instituce služebních psů četnictva má
být nejen zachována, ale znovu důkladně organizována a
pokud možno, co nejrychleji dobudována. K tomu účelu bylo
zapotřebí zřídit nejprve moderní psinec. Tato otázka
vyžadovala dlouhého jednání a brzy bylo jasno, že nebude
snadno instituci znovu vybudovat tak, jak by toho moderní
bezpečnostní služba vyžadovala12.
V roce 1917 byl Rotter jako správce pověřen odbornou
inspekcí policejních stanic se služebními psy, kde z jeho zpráv
o provedených kontrolách je zřejmé, že nedoporučoval
zřizovat stanice s policejním psem ve větších městech, kde
bylo mužstvo přetíženo vlastní agendou a kde se vůdce
nemohl věnovat výcviku psa. Doporučoval však zřizovat
stanice s policejním psem na železničních křižovatkách s
12

JEŽEK, J.: Instituce služebních psů u četnictva. Bezpečnostní
služba. Časopis pro úřady, sbory a orgány ezpečnostní v
Československé republice, roč. II, 1932, č. 1.
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výhodným spojením a možností rychlé dopravy na místo činu.
Z dobového dokumentu uvádím informaci, kterou uvedl po
návratu z jedné inspekční cesty kontrolní orgán, který se
inspekční cesty zúčastnil, cituji: „dále bylo zjištěno, že
představení neberou na psa a zvláštní službu vůdce psa
patřičného zřetele a že pes jest často požadován i v případech,
kdy předem jest již jisto, že jeho použití bude bezvýsledné, že
obyvatelstvo není informováno o potřebě isolace místa
trestného činu a že pes nemá dosti pohybu. Proto bylo
doporučováno, aby vůdce směl psa bráti s sebou na všechny
normální obchůzky“13.
Samotné povolení brát sebou psa do výkonu služby bylo po
dlouhých peripetiích konečně prosazeno a také v roce 1917
ministerstvem povoleno. V povolení bylo stanoveno, že pes
nemá býti brán jen na mimořádné dlouhé obchůzky, za počasí
pro psa zvlášť nepříznivého, že má mu býti dána volnost
výběhu v přírodě a tím jeho vůdci možnost, aby s využitím
terénu pokračoval v dalším výcviku psa. V parných dnech
bylo doporučováno časté koupání psa.
Absence vycvičených psů ve výkonu četnické služby se
však i nadále prohlubovala. Proto se již v roce 1921 začaly na
ministerstvu vnitra, do jehož působnosti četnictvo připadlo,
množit žádosti jednotlivých četníků, aby jim bylo povoleno
„chovat služebního psa a bráti jej s sebou do služby“.
Žádostem bylo postupně vyhověno s podmínkou, že psi musí
složit odbornou zkoušku před komisí. Argumentem bylo
využití předností psa nejen ve službě pátrací, ale i pro zajištění
bezpečnosti jejich vůdců, což bylo v poválečném období
představovaném enormním nárůstem zločinnosti více než
aktuální. Jednotlivá zemská četnická velitelství ministerstva
vnitra zmocnilo k povolování držby a výcviku vlastních
čistokrevných psů plemene německý ovčák, dobrmanský pinč
13

JEŽEK, J.:. Instituce služebních psů u četnictva, Bezpečnostní
služba č. 1/1932, str. 3.
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a erdel-terrier na útraty vlastníka. Za těchto podmínek
převzalo pak ministerstvo vnitra výlohy za výživu a ošetřování
psa a zařídilo jeho pojištění. Na základě výsledku uvedených v
hlášení bylo ministerstvu vnitra navrženo, aby převzalo
vydržování těchto psů po dobu jejich používání v bezpečnostní
službě14.
O zřizování četnických stanic se služebními psy zásadně
rozhodovalo příslušné zemské četnické velitelství. Nejdříve se
takové stanice zřizovaly přednostně na místech, kde se
počítalo se zvýšeným ohrožením bezpečnosti, tedy tam, kde
byla nutná zvýšená ochrana životů, zdraví i majetku. V
denním rozkazu Zemského četnického velitelství v Bratislavě
se nachází zmínka, že: "Pracuje se v ministerstvu vnitra na
řešení otázky chovu policejních psů a jich upotřebení ve službě
bezpečnostní"15. Proto generální velitel četnictva svým
výnosem pod č. j. 1452 ze dne 30. dubna 1921 uložil zemským
četnickým velitelům zjistit, kolik příslušníků četnictva jest
majitelem čistokrevného policejního psa a zda budou ochotni
tohoto psa použíti případně ve službě bezpečnostní a za jakých
podmínek. Hlášení měla obsahovat:
1. Jméno a hodnost vlastníka psa.
2. Služební působiště vlastníka psa.
3. Rasa, původ, stáří a pohlaví psa.
4. Zda jest pes pro pátrací službu ve výcviku aneb již dokonale
vycvičen.
5. Zda jest majitel psa ochoten upotřebiti téhož ve službě
bezpečnostní16.

V rozkazu ze dne 10. května 1921 je velitelům četnických
oddělení uložen další úkol a to vyšetřit a nahlásit, kdo z
četníků je majitelem čistokrevného policejního psa (tedy
14

Výnos ministerstva vnitra č. 34.178/13 ze dne 11. 5. 1921.
RULC, J.: Dějiny služební kynologie, Praha, CanisTR, 2011, s. 89,
ISBN 978-80-904210-3-8.
16
Výnos ministerstva vnitra č.1452 z 30.4.1921
15
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německého ovčáka, dobrmana, erdel-terriéra nebo případně
rotvajlera). Tento úkol je zajímavý z hlediska tehdejšího
zákona o četnictvu č. 299 z. a. n. vydaného dne 14. dubna
1920, kde se v § 10 praví: „Zakázáno jest při služebních
výkonech nebo při vstupu do úředních místností kouřiti a psy
sebou voditi, vyjímajíc psy policejní, jichž používání v
bezpečnostní službě bylo povoleno“.
Samotný úkol, který byl uložen velitelům, měl
pravděpodobně uvolnit již tak napjatou situaci ve využívání
služebních psů ve službě. K tomuto § je uvedena i stať k
Držbě a výcviku vlastních a policejních psů četnictvem, která
je upravena výnosem ministerstva vnitra ze dne 11. května
1921 pod čís. 34 1787-13: „Stav policejních psů nebude
možno v dohledné době doplniti do té míry, jak by to
vyžadovala moderní bezpečnostní služba. Docházející prosby
svědčí o pochopení a zájmu četnictva pro zvířata jakožto
důležité pátrací pomůcky. V neposlední řadě přišlo také na
váhu, že osobní bezpečnostní službu konajícího muže v
krajinách odlehlých a nejistých přibráním policejního psa
značně zvýšena. Vzhledem k těmto okolnostem opravňují se
zemská četnická velitelství, aby pokud to není na úkor služby,
povolovalo mužstvu o to žádající držbu a výcvik vlastního
čistokrevného policejního psa (ovčák, dobrman, erdel-teriér)
na četnické stanici na jeho útraty. Až do úplného výcviku
nesmí tito psi býti bráni do služby a teprve tehdy, až se pes a
jeho vůdce podrobí odborné zkoušce před zvláštní k tomu
účelu složenou komisí, může býti jeho upotřebení ve službě
ministerstvem povoleno, načež zaváže-li se majitel psa, že
propůjčí jej v případě potřeby bez výhrady k bezpečnostní
službě v příslušném soudním okrese, převezme ministerstvo
také výlohy za stravování a ošetřování psa a zařídí jeho
pojištění. V opačném případě hradí si majitel psa jak výlohy za
stravování tak i za pojištění psa používaného jim s povolením
ministerstva ve službě. Podotýká ještě jednou, že výcvikem
policejního psa nesmí služba v žádném směru utrpěti úhony a
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že se do povoleného používání psa ve službě ručí jeho majitel
a cvičitel za veškeré škody psem způsobené. Návrhy na
podrobení zkoušce majitelů vlastních policejních psů a psů
samých měly buď též předkládány vždy čtvrtletně ministerstvu
vnitra do 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října“17.
Takový byl stav v roce 1921, tedy ještě před přijetím prvního
zkušebního řádu. Ani poté však nebyl vytvořen ucelený
jednotný systém výcviku psů. I nadále četnická instrukce
uváděla zákaz vodění psů (jako v roce 1851), nyní však s
výjimkou psů služebních18. I přes nedostatek finančních
prostředků četnická správa ve snaze zajistit četnictvu moderní
pomůcky k usnadnění výkonu obtížné služby, jakož i rodící se
pátrací služby, začala vážně uvažovat o znovu vybudování
instituce služebních psů četnictva. Základem nové organizace
byly samozřejmě dosavadní bohaté zkušenosti. Rovněž došlo
k navázání spolupráce s odbornými kynologickými
organizacemi v Praze a Brně s cílem zapojení široké odborné
veřejnosti pro uvedenou myšlenku. Za pomoci Klubu pěstitelů
policejních a ušlechtilých psů v Praze, který poskytl svoje
cvičiště v Praze na Pankráci, se dne 27. listopadu 1921
uskutečnily první zkoušky policejních psů československého
četnictva.

17

Výnos ministerstva vnitra č. 34.1787-13 ze dne 11. 5. 1921.
KAŠPAR, L.: Služební pes policie, Buletin Muzeum Police ČR,
kapitola 1, 2003.
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Fotografie Výboru klubu pěstitelů policejních a ušlechtilých
psů, z roku 1929
(archiv Jiří Dvořák)
Z podnětu výše zmíněného Klubu pěstitelů policejních a
ušlechtilých psů byl proto dne 12. ledna 1922 ministerstvem
vnitra přijat zkušební řád pro výcvik policejních psů
československého četnictva a to výnosem číslo 2.427/13.
Každý pes používaný ve službě musel splnit přezkoušení
podle tohoto řádu před zkušební komisí. Obdobné zkoušky se
konaly ještě v roce 1922. V témže roce zaujal svým
vystoupením s vycvičeným německým ovčákem vrchní
strážmistr Bedřich Fromm návštěvníky Hospodářské výstavy v
Praze. Je třeba podotknout, že vůdci erárních psů byli
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příslušníci četnictva, kteří se k této práci dobrovolně přihlásili.
A jak psal této době v časopise Bratrství kpt. Oldřich Pinkas,
„lze pozorovati, že zájem o instituci tuto v našem sboru
vzrůstá a jeví se čím dále tím více porozumění pro ni“19.
Laskavostí a ochotou zmíněného klubu byly umožněny
počátky praktického života nově budované instituce. Ovšem
nejtěžší otázka, získání vhodného objektu pro zřízení psince a
získání kádru ušlechtilých chovných psů, byla stále ještě v
plenkách. Tehdy byla cena ušlechtilých psů téměř nedostupná
a i zřízení psince by vyžadovalo značného nákladu.
Ministerstvo vnitra navázalo proto styky s jinými institucemi,
u nichž by v rámci jejich služební potřeby bylo možno využít
pomoci vycvičených psů a zařadilo do rozpočtu na rok 1922
první položku pro zřízení vlastního psince. Bylo zároveň
uvažováno o tom, nebylo-li by možno zřídit zatím nějaké
provizorium. To se také postupem doby zdařilo.

První účastníci zkoušek (převzaté foto z knihy Policejní pes,
Matoušek, 1926)
19

PINKAS, O.: Četničtí psi. Časopis Bratrství č. 3, 1922, archiv
Muzeum PČR.
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Vrchní strážmistr Bedřich Fromm, sám na slovo vzatý
odborník ve výcviku psů, (o čemž přesvědčil širokou veřejnost
při předvádění jím vycvičeného německého ovčáka na
Hospodářské výstavě v Praze v roce 1922, kde podal skvělé
ukázky svého výcviku), zajistil v Nových Hradech v Jižních
Čechách předpoklady pro zřízení kurzu pro výcvik služebních
psů a jejich vůdců, v němž se mělo majitelům psů i jejich
svěřencům dostat jednotného výcviku. Během kurzu měly být
stanoveny směrnice pro používání vycvičeného psa ve službě.
Fromm získal značně zkušenosti ve výcviku psů mimo jiné
návštěvami německých státních ústavů a to Státního ústavu
pro chov a výcvik policejních psů v Grüinnheide u Berlína a v
Ústavu pro výcvik psů pro potřeby železniční služby v Berlíně
Röngtentalu, když tento ústav byl spravován již zmíněným
německým kynologem Hundertmarkem.
Vzhledem k těmto okolnostem byl vrchní strážmistr Bedřich
Fromm vybrán za cvičitele v kurzech pro výcvik služebních
psů pro potřeby četnictva a v září 1922 byl vyslán k
absolvování dvou měsíčního kurzu v Berlíně-Röngtentalu.
Protože se však v tomto ústavu vyskytly značné obtíže, které
znesnadňovaly výcvik Fromma, přešel Fromm se svolením
ministerstva vnitra do státního Ústavu v Grünnheide, kde s
úspěchem kurz absolvoval.
Aby byl získán chovný kmen erárních psů, byl v říjnu 1922
odeslán tehdejší kapitán Pinkas, jenž projevil pro novou
instituci zvláštní osobní zájem, do německého státního ústavu
v Grüinheide k nákupu vhodných psů, při čemž si podrobně
prohlédl zařízení ústavu, prostudoval způsob výcviku psů i
jejich chovu. K zamýšlené koupi psů tehdy nedošlo pro
neobyčejně vysoké ceny. V Německu byli tehdy zájemci jak z
Ameriky, Švýcarska i jiných valutově silných zemí a
nakupovali zde psy více méně za každou požadovanou cenu.
Ceny psů proto pochopitelně stoupaly do závratných výší,
zvláště ceny psů ze státních ústavů. Zásadní úlohu v této
oblasti však nesehrál stát, nýbrž již zmíněná organizace zcela

24

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

nestátní. Jednalo se o Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých
psů v Praze. Jeho pokladníkem byl obvodní policejní inspektor
Václav Matoušek, autor příručky s názvem Policejní pes, jeho
výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu. Kniha byla
vydána v roce 1922 a je věnována „Panu policejnímu
prezidentovi Richardu Bienertovî, podporovateli našich snah",
který se později stal ministrem vnitra v Protektorátu Böhmen
und Mähren20 (Matoušek je také na fotografii prvního
soudcovského sboru z roku 1921). Jako další organizace, která
pomohla ke sdružování odborníků služební kynologie byl
Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze. Ke
vstupu do této organizace musel být vydán Věstník četnictva
dne 7. října 1931, který povoloval četníkům vstup do jeho řad.
Pro výcvik služebních psů byly postupně pořádány
desetitýdenní speciální kurzy. První dva byly provedeny ve
Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Absolvováním kurzu
byl výcvik psa pouze zahájen a po zařazení na četnickou
stanici měl pokračovat v rozsahu minimálně jedné hodiny
denně. Služební pes mohl být nasazen pouze tehdy, když bylo
možné očekávat pozitivní výsledek a šlo-li o důležitý případ.
Stopy musely být ochráněny před znehodnocením a po více
než padesáti hodinách od jejich vzniku nebyl pes vysílán
vůbec. O úspěšnosti zásahů svědčí celá řada článků
uveřejněných v dobovém tisku. V Pokynech pro službu pátrací
a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů, sestavených
četnickými kapitány Josefem Povondrou a Oldřichem
Pinkasem vydaných v roce 1922, je v části věnované
vyhledávání stop rovněž uvedena zmínka o možnosti
využívání policejních psů. „Policejní pes má význam
vhodného nástroje, stejně jako lupa, mikroskop, chemické

20

KAŠPAR, L.: Služební pes policie, Buletin Muzeum Police ČR,
kapitola 3, 2003.
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preparáty apod., jichž vesměs užíváme tam, kde naše smysly
nestačí. Policejním psem doplňujeme svůj zrak a čich“21.
Činnost policejního psa ušetřila tamní četnická stanice
mnoho dnů zbytečné práce a jen se potvrdila skutečnost, že
služební pes napomohl k došetření celého případu. Použití
policejního psa bylo také doporučováno i ke zjišťování
totožnosti osob, přitom však bylo upozorněno na skutečnost,
že stavění určité osoby policejním psem uvedeným na stopu
není ještě dostatečným důvodem k zatčení osoby, domovní či
osobní prohlídce.
V těchto případech bylo nutno nadále pátrat po dalších
důkazech, které danou osobu usvědčují či naopak prokazují
její nevinu. Za účelem udržení dovedností získaných v kurzu,
měl vůdce služebního psa povinnost pokračovat ve výcviku
psa za využití vhodných přírodních pomůcek v místě svého
působení. Minimální počet služebních hodin byl vůdcům
snížen oproti ostatním výkonným četníkům ze 180 na 150
hodin měsíčně. Vůdci služebních psů měli nařízeno cvičit psa
každodenně, nejméně jednu hodinu. Do této doby se však
nepočítala doba, kterou strávil vůdce se psem při služebních
obchůzkách. Na každé stanici se služebním psem byl kromě
psovoda určen další četník, který prováděl výcvik psa v
případě nemoci či dovolené jeho vůdce.
3 Výcvikové středisko Nové Hrady v roce 1923
Vzhledem k dosavadním nevyhovujícím podmínkám
výcviku psů četnictva získává ministerstvo vnitra v roce 1922
jiný objekt pro psinec v Nových Hradech v Jižních Čechách. S
největší pravděpodobností vzhledem ke zvyšujícím se počtům
psovodů se služebními psy vrchnímu strážmistru Bedřichu
Frommovi se podařilo teprve po návratu kpt. Oldřicha Pinkase
zakoupit za přijatelné ceny 5 hodnotných chovných psů od
soukromníků a ty dopravit po návratu z Grüinheide do Nových
21

POVONDRA, J.; PINKAS: O.: Pokyny pro službu pátrací a
daktyloskopickou bezpečnostních orgánů, J.Gusek, 1922, s. 49.
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Hradů. První kurz pro výcvik policejních psů a jejich vůdců
byl zahájen 15. ledna 1923 a závěrečné zkoušky se konaly 9.10. března 1923. Z tohoto důvodu je možno tuto dobu
pokládat za první mezník v budování instituce služebních psů
četnictva. V kurzu bylo cvičeno celkem 13 psů, 9 vlastních a 5
státních. Cvičitelem byl ustanoven velitel četnické stanice v
Nových Hradech vrchní strážmistr Bedřich Fromm, odborným
dozorem byl pověřen kapitán Oldřich Pinkas z ministerstva
vnitra. Veterinární dozor zde vykonal místní zvěrolékař, který
přednášel účastníkům kurzu o hygieně, výživě a ošetřování
psa. O otázkách chovu přednášel frekventantům kurzu
novohradský vrchní poštovní správce Bedřich Wage, známý
kynologický odborník a člen Klubu pěstitelů policejních a
ušlechtilých psů. První den se konaly zkoušky ze cviků
poslušnosti, doprovod zločince a obrana napadeného vůdce,
druhý den bylo na programu stopování. Zkoušky probíhaly
před komisí, jejímž předsedou byl pplk. Josef Ježek, členy
komise byli mjr. Hubert Steffel a kpt. Oldřich Pinkas U
zkoušek byli přítomni i zástupci Klubu pěstitelů policejních a
ušlechtilých psů v Praze, kteří vyslovili svůj podiv, jak nad
výsledky zkoušek, tak nad kázní se kterou byly zkoušky
prováděny. Klasifikace byla pouze dvojí: velmi dobře a dobře.
Pro uznání schopnosti bylo stanoveno: Při základních cvicích
„poslušnosti“ dosažení alespoň čtyřiceti bodů, při „doprovodu
zločince a obraně napadeného vůdce“ alespoň třiceti čtyř bodů
a při „stopování“ alespoň jedenáctí bodů. A to při podmínce,
že každá jednotka známky znamená jeden bod. Šlo tedy o
podmínky dosti přísné a všichni vůdci dosáhli se svými psy
více než minimálního počtu bodů.
K tomuto kurzu jsem nalezl článek uveřejněný v časopise
Bratrství v dubnu 1923, ze kterého vyjímám: „A tak od 17.
ledna t. r. sportuji vesele se svým DARI v zdejším kursu a
dosud nemám čeho litovati. Ovšem, jako vše nové, tak i v
našem kurzu jest nám zápoliti s nohými nedostatky, pokud se
týče pomůcek cvičebných, ale i tak jsou výsledky dosud
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uspokojivé. To posoudí podrobněji odborník. Kurz
absolvovaný 13ti účastníky s 5ti státními a 9 vlastními psy,
řídil zdatný odborník, pak vrchní strážmistr Fromm, s
příkladnou a vytrvalou péčí. Pracuje se pilně a s radostí,
Práci usnadňuje dobrá shoda a vzájemná podpora všech
účastníků kursu, bez ohledu na stáří, hodnost a stav. Cvičení
jsou konána v prostorné jízdárně a na pozemcích (v lesích)
zdejšího velkostatku, jehož majitel dal k volnému používání
laskavé svolení. Ubytování a strava účastníků kursu jest dobrá
v hotelových a hostinských pokojích. Také obyvatelstvo města
a okolí chová se vůči kursu velice blahovolně, což tuto rád
veřejně konstatuji“22. Po zkouškách prvního kurzu rozhodlo
ministerstvo vnitra na podkladě návrhu zkušební komise o
tom, kterých psů může být používáno ve službě bezpečnostní,
převzalo výlohy za jejich výživu a ošetřování a vydalo první
směrnice pro používání psů ve službě bezpečnostní a pro
úkoly vůdce služebního psa. Ministerstvo vnitra uložilo
četnickým stanicím vyžadovat služebního psa pouze v
důležitých případech a za okolností, kdy lze předpokládat
zdárný výsledek.

Účastníci prvního kurzu konaného v Nových Hradech v roce
1923, spodní řada zleva,
T, Rotter, Josef Ježek (archiv Michal Dlouhý
22

SLABÝ, F.: Kurz pro výcvik policejních psů četnických v Nových
Hradech. Bratrství z 5. 4. 1925.
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Zásadou bylo, že po více jak 50 hodinách po spáchání činu,
nemá být pes rekvírován a vysílán. Při použití služebního psa
byl jeho vůdce vyzbrojen místo karabiny pistolí. Přitom však
musel být s vůdcem vyslán druhý četník, vyzbrojený podle
předpisu karabinou jako asistence vůdce psa. V obyčejné
obchůzkové službě však byl vůdce psa vyzbrojen podle
předpisu karabinou, i když měl s sebou psa. „Velitel četnické
stanice se služebním psem, jenž musí být o výcviku a používání
služebního psa náležitě informován, rozhodne po dohodě s
vůdcem psa v tom kterém případě podle sdělených okolností,
má-li být vůdce se psem vyslán čili ne. Při použití psa
služebního v daných případech je vůdce vyzbrojen místo
karabiny pistolí. S vůdcem musí však být vyslán druhý četník,
vyzbrojený podle předpisu karabinou jako asistence vůdce
služebního psa. Každý vůdce psa služebního vede podrobný
deník, do něhož zapisuje chronologicky denní výcvik psa, jeho
případné použití ve službě bezpečnostní a výsledky použití.
Vůdci předkládají pololetní zprávy o případech, kdy bylo v
uplynulém pololetí služebního psa použito“23. V té době byl
služební pes umístěn v prvé řadě na každé pátrací stanici a
bylo nutno pečovat o to, aby právě zde došlo k umístění
spolehliví stopaři. Pátrací stanice, jež byly vybaveny
motorovým vozidlem, dopravily v případě potřeby služebního
psa na místo činu dříve, než místně příslušná stanice se
služebním psem.
Zde je třeba také uvést jednoho z největších podporovatelů
rozvoje četnické kynologie, byl již několikrát zmíněný
podplukovník Josef Ježek, náměstek přednosty vojenské
skupiny 13. oddělení ministerstva vnitra, pozdější ministr
vnitra, které mělo na starosti záležitosti četnictva a jím
podporovaní kapitáni Oldřich Pinkas a Josef Povondra. V
jejich práci Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou
23

POVONDRA, J.; PINKAS: O.: Pokyny pro službu pátrací a
daktyloskopickou bezpečnostních orgánů, J. Gusek, 1922, s. 50.
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bezpečnostních orgánů bylo uvedeno, že označení osoby
služebním psem musí být chápáno jako podpůrný důkaz, který
nemůže sám o sobě být důvodem k zatčení, domovní, či
osobní prohlídce, nýbrž pouze upozorní četníky, že označená
osoba může mít vztah k místu činu či jeho okolí. Případné
podezření na osobu muselo být doloženo jinými, materiálními
indiciemi24. Zmíním se zde ještě o další osobnosti, která se
věnovala policejní kynologické problematice, o četníkovi
Františkovi Jurkovi, který v roce 1924 vydal příručku s
názvem Policejní pes jako pomocník bezpečnostních orgánů25.
Příručku lektoroval kapitán Oldřich Pinkas, za což je mu v
úvodu poděkováno. První díl obsahuje výčet předností
vycvičeného policejního psa a shrnuje dosavadní vývoj
služební kynologie, včetně zmínky o Dr. Hansi Grossovi.
Druhý díl je věnován základnímu výcviku policejního psa a
jeho vůdce, třetí službě strážní a ochranné a čtvrtý stopování.
Pátý díl je věnován pojednání o lidském pachu, prostředkům,
jak se vyhnout stíhání policejním psem, dále je popsán způsob
poznání na základě konzervovaného pachu, způsob hodnocení
práce policejního psa a připomenutí kladů a záporů práce s
policejními psy.

4 Vznik Ústavu pro chov a výcvik služebních psů
četnictva v Pyšelích v roce 1925
První dochovaná informace o četnictvu v Pyšelích byla
zjištěna z Pamětní knihy města Pyšely v roce 1908. Tato
informace se týkala založení místní četnické stanice (pamětní
kniha je uložena v muzeu ve městě Pyšely): Roku 1869
založena byla v Pyšelích četnická stanice. Prvním velitelem
stanice byl od 1. března 1869 strážmistr Jan Sýkora. Nynějším
24

POVONDRA, J.; PINKAS: O.: Pokyny pro službu pátrací a
daktyloskopickou bezpečnostních orgánů, J. Gusek, 1922, s. 47 - 48.
25
JURKA, F.: Policejní pes jako pomocník bezpečnostních orgánů.
Kroměríž, J. Gusek, 1924.
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správcem stanice je od 15. prosince 1929 vrchní strážmistr
Václav Altman. Před rokem 1869 docházelo sem obchůzkou
četnictvo z okresního města Jílového“. Další dochovaná
informace o četnické stanici je taktéž ze zápisu z Pamětní
knihy města Pyšely a to z roku 1928, kde František Drástil,
pověřen vedením knihy, popisuje současný stav následně:
„Četnická stanice místní, rokem 1869 zřízená, vedena je nyní
vrchním strážmistrem p. M. Meissnerem, je dvoučlenná.“
Protože nás však zajímá služební kynologie, vyhledal jsem
v Pamětní knize města Pyšel díky Jiřímu Dvořákovi a
archivářce města paní Marii Sekvencové, další informace k
budoucímu výcvikovému středisku. Z pamětní knihy města
cituji: „Ku konci roku 1924 zakoupil stát od majitele zdejšího
velkostatku a jeho firmy Selekta, budovu bývalé synagogy a
věnoval ji Ústavu pro chov a výcvik služebních psů policejních
a četnictva. Za tím účelem koná se tu v roce několik kursů pro
uvedený výcvik psů. Frekventanti po dobu trvání kursu jsou
vždy ubytováni v místnostech ústavu“26.
Tolik tedy zápis z Pamětní knihy města Pyšely ze dne 5.
února 1925. Tyto a jiné zápisy pravděpodobně předurčily
orientaci zastupitelů na zajištění bezpečnosti obce a místních
občanů a to ještě dávno před tím, než Ministerstvo vnitra ČSR
pojalo úmysl vybudovat a ponechat Ústav natrvalo v obci
Pyšely. Tento zápis, který jsem zde citoval v plném znění, a
úmysl zastupitelů dostál pravdy a tak Ministerstvo vnitra ČSR
zakoupilo uvedený objekt, aby zde uvedené výcvikové
středisko opravdu zřídilo. Ústav pro chov a výcvik služebních
psů četnictva v Pyšelích, (dále jen ústav) byl zřízen na
podkladě zkušeností získaných orgány ministerstva vnitra a
dále osobním studiem zařízení a provozu obdobných ústavů v
Německu, zejména v Drážďanech a v Grünheide u Berlína27
(plk. Josef Ježek byl společně s Adolfem Horákem, Bedřichem
26

Pamětní kniha města Pyšely, zápis ze dne 5.2.1925.
PINKAS, Oldřich: Instituce služebních psů. Bezpečnostní služba,
ročník II, 1932, s. 1.
27
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Frommem a Oldřichem Pinkasem vysláni do Německa, aby si
zde prohlédli tamní státní Ústavy pro chov a výcvik služebních
psů a podali ucelený návrh na předpokládanou adaptaci
uvažovanou začátkem 20. let v Československu). Získané
zkušenosti kynologů se staly podkladem k provedení adaptací
v Pyšelích, zejména pokud šlo o stavbu kotců, jejich velikost,
umístění na světovou stranu, počty výběhů a výstavba
ošetřovny. V této době jenom v rámci omezených možností.
Ústav v Drážďanech byl vybudován za městem, v krásné lesní
krajině, na velikém prostoru a měl k využití přiléhající lesy a
louky. Ústav v Pyšelích byl však co do rozlohy značně
omezen, potřebná cvičiště nepřiléhala přímo k ústavu.

Účastníci prvního VI. kurzu konaného v Pyšelích v roce 1926,
spodní řada zleva, A. Horák,
J. Povondra, Josef Ježek, O. Pinkas, (archiv Michal Dlouhý
Na základě takto získaných zkušeností koncem roku 1924
mohl být po dvouletém provizoriu výcvikového střediska v
Nových Hradech zakoupen objekt k chovu i výcviku
služebních psů četnictva blízko Prahy. Získaný objekt však
musel být pro tento nový účel důkladně adaptován, zvláště
pokud jde o kotce pro psy a také prostory pro ubytování
frekventantů vysílaných do kurzů jednotlivými četnickými
stanicemi. Na souvisejícím pozemku byly zbudovány výběhy
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pro psy, kuchyně pro přípravu
zvěrolékařská ordinace a operační síň.

krmení,

karanténu,

Ústav byl oficiálně otevřen až v roce 1925 právě z důvodů
rozsáhlé úpravy. Proto zde byl jako první realizován tzv. V.
výcvikový kurz, který navazoval na kurzy v Nových Hradech.
Tento první kurz zde proběhl v letních měsících roku 1925 a
byl ukončen 30. července 1925. Informace byla zjištěna z
místních novin z článku s názvem Zkouška služebních a
stopovacích četnických psů, ze kterého cituji: „V Pyšelích u
Čerčan byl zřízen státní ústav četnický pro výcvik a chov
policejních psů. Dne 30 a 31. července t. r. bylo 19 psů, kteří
vyšli jako první odchovanci z tohoto ústavu, vyškoleno za
přítomnosti důstojníků četnictva, přidělených ministerstvu
vnitra, zvěrolékaře zemské politické správy a zástupců
zemského kynologického ústavu. Bylo zkoušeno celkem 32
bodů. Tak mimo jiné: by pes šel vedle svého muže, by
poslouchal, na povel zůstal ležeti, skákal přes překážky,
vyhledával uschované předměty…. Okresní starosta Rádl při
ukončení zkoušek projevil uspokojení nad harmonií četnictva s
místníma a okolními občany, kteří si s ochotou vyházejíce
vstříc…. Dne 1. srpna o 7. hodině ranní hudba lovčích
zřízenců doprovodila psy na nádraží v Pyšelích. Psi byli
rozvezeni do četnických stanic po celé republice. Nový kurz
pro výcvik služebních a stopovacích psů započne dne 1. září t.
r.“. Fotokopie článku je na následující straně. Ústav v
Pyšelích byl podřízen po stránce odborné přímo ministerstvu a
Ústřednímu četnickému pátracímu oddělení. Jeho prvním
cvičitelem byl ustanoven vrchní strážmistr Adolf Horák2829,
což dokládá zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Pyšelích
konaného dne 8. ledna 1925, ze kterého cituji: „Na základě
přípisu města Červený Kostelec, byl přijat do svazku obecných
28

JEŽEK, J.: Instituce služebních psů u četnictva. Bezpečnostní
služba. Časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v
Československé republice, roč. II, 1932, č. 1.

33

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

příslušníků pan Adolf HORÁK, vrchní četnický strážmistr s
chotí“29.
Po otevření ústavu v Pyšelích zde byli chováni psi plemene
německého ovčáka, erdelterriera, dobrmana, knírače, boxera,
rottweilera, tatranští a karpatští čuvači a komondoři. Vůdci psů
četnictva v ústavu absolvovali se svými psy 10 případně 12
týdenní výcvikové kurzy. Služební psi, ve stáří 16 - 18 měsíců,
byli cvičeni v poslušnosti a skocích, šplhu, přinášení předmětů
a jejich hlídání a v odmítání potravy. Dále byli cvičeni na
strážní službu, k obraně vůdce a k pronásledování zločinců.
Nakonec byli psi cvičeni nejnáročnější disciplině a tou bylo
stopování a práce na pachových stopách. Na závěr kurzu se
konaly závěrečné zkoušky před odbornou komisí. Při
zkouškách se prověřovaly získané schopnosti. Například ve
stopování se jednalo o vypracování cizí stopy staré alespoň 3
hodiny a 500 metrů dlouhé, klikaté, na jednom místě v pravém
úhlu zalomené a hledání ztracených předmětů. Po jejím
úspěšném absolvování byli psi označeni jako „služební“ a
zařazování na vybrané četnické stanice. Od roku 1929 byli
zařazování i na četnické pátrací stanice30.
Kontaktní adresa
Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
602 349 002
jirka.rulcentrum.cz
www:dějiny-sluzebni-kynologie.cz

29
30

Pamětní kniha města Pyšely, zápis ze dne 8.1.1925.
DLOUHÝ, M.: Četnické čtyřlístky. Praha, Pragoline, 2005.
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Rozvoj loveckého pudu u psů
Development of hunting instinct in dogs
Petr Polián
Abstrakt
Příspěvek se věnuje motivaci vytvořené drážděním a braním kořisti,
prvním zákusem při výcviku, figurantem, přechodem výcviku na
rukáv, útokem, technikou útoku a bojem za asistence figuranta.
Summary
The contribution deals with the motivation created irritation and
taking the spoils, the first bite in training, helper, transition training
on the sleeve, attack, attack techniques and fight with the assistance
of helper.
Kľúčové slová
pes, lovecký pud, nácvik, výcvik, kořist, psovod, pomocník
Keywords
Dog. Hunting. Rehearsal, Training.Prey. Handler. Helper.

Úvod
Lovecký pud by se měl rozvíjet, již u tříměsíčního psa.
Cílem rozvoje by mělo být to, že pes považuje hadr za kořist a
jak mu umožníme se do kořisti zakousnout, pokouší se
pevným zákusem ji strhnout. Lovecký pud je založen na
dráždivě akční odpovědi organismu na daný podnět. U
mladého psa zcela stačí cvičit jednou týdně. V době, kdy psovi
rostou zuby, by se mělo s tímto cvičením přestat.
1 Motivace vytvořená drážděním a braním kořisti
V prvním úseku cvičení malý pes ještě není konstitučně
schopen uchopit a odnést velkou kořist. Ze začátku máme psa
na dlouhém vodítku a na postroji, nedoporučuji obojek z
důvodu stáhnutí hrtanu a pejsek by se nám mohl škrtit a
omezovalo by to štěkání. Proč postroj a dlouhé vodítko, pes se
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může do postroje bez obav položit a hlavně se nám na něm
neškrtí a dlouhé vodítko z důvodu lepší manipulace se psem.
Postupem ve výcviku a dospívání psa nahrazujeme postroj za
obojek. Z počátku k nácviku nám poslouží stočený hadr nebo
kůže. Psovod drží psa na vodítku a drážděním v něm posiluje
chuť na kořist. Hadr se stává kořistí poté, co s ním figurant
začíná třást a snaží se uniknout. Normálně disponovaný pes po
kořisti chňapne. Pokud pes chytne hadr a začíná projevovat
činnost, psovod projeví radost a psa pochválí. Chtěl bych
zdůraznit, že tato forma učení by měla mít hravý charakter i
napětí, že by měla proběhnout bez ohrožování nebo znejistění
psa, ale vzbudit jeho zájem. V době kdy pes drží kořist, nebo
když ji zase pustil, pokusí se mu ji figurant vzít. Vykáže-li pes
požadovanou reakci, jako otřásání kořisti nebo snahu si jí
odnést, zanechá figurant dráždění. Psovod potom odvádí psa,
který drží kořist. Upustili pes hadr dříve, než opustí výcvikový
prostor, figurant je ihned na místě a znovu mu ji bere. Psovod
drží psa na vodítku v dostatečné vzdálenosti od hadru, aby
mohl figurant po několika neúspěšných pokusech kořist vzít a
znovu ho vydráždit, nechat zakousnou psa a odnést pryč.
Při této práci je nutné respektovat některé důležité věci. Máli být správně rozvíjen lovecký pud, musí být pes orientován
na kořist nikoli na figuranta. Kořist se nikdy nepohybuje ke
psu, nýbrž od psa, i když, už ji drží. Podstatné u loveckého
pudu je to, že dění určuje pes ne figurant.
Pokud pes vykazuje požadované chování, dosahuje
pudového cíle, tzn., že pes vyplaší kořist, zakousne se do ní a
odnese si jí.
Druhý úsek cvičení se liší od prvního do té míry, že pes
musí dosáhnout kořist a uchopit ji ve výšce břicha až hrudi.
Pokud tak vykoná, je nutné okamžitě mu nechat kořist. Tímto
dosažení kořisti ve skoku se zvyšuje intenzita útoku. Následná
reakce psovoda a figuranta je stejná jako v předešlé fázi.
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2 První zákus
Tento nácvik se rovněž provádí na vodítku a je nutné ho
zařadit do cvičení rozvíjení pudů, pokud možno co nejdříve.
Jakmile pes spojuje posloupnost jednání zakousnutí a odnesení
pryč, je nutné dbát na to, aby dosahoval svého pudového cíle,
když se skutečně pevně zakousne. Psovod by neměl strhávat
psa zpět, ale ani nesmí se pohybovat vpřed. Figurant
provokuje psa, přichází k němu šikmo ze strany a dává mu
dostatečnou možnost provést zákus. Nenechává kořist v klidu,
ale provádí s kořistí odpor a snaží se mu ji vytrhnout. Pokud ji
pes pevně drží, dostane kořist. Pokud si ji nechá vytrhnout, je
znovu kořistí drážděn a dostává opět možnost k zákusu. Dobrý
a citlivý figurant se již poprvé snaží psovi vytrhnout jen
takovou silou, aby pes ještě zůstal vítěz. Ale nejpozději při
druhém pokusu musí pes umět kořist udržet. Nejde o to psovi
utrhnout hlavu i s kořistí, ale je potřeba na něj klást nějaké
požadavky dříve než dosáhne svého pudového cíle. Pokud by
měl pes prokazovat prostřednictvím těchto požadavků způsoby
chování jako účinný protivýpad nebo otřásaní kořisti, je nutné
je bezpodmínečně hned posílit. Po zdolání kořisti ji hned
odnáší pryč. Jak silně figurant bojuje se psem o kořist, záleží
na tom, do jaké míry se pes snaží odnést kořist do bezpečí.
Pokud pes nemá lovecký pod, je brání kořisti dobrou možností
ho vypěstovat. Je velmi důležité, abychom na psa nekladli ani
velké ani malé požadavky.
3 Přechod na rukáv
Pokud pes je sebejistý a zvládá zákusy na hadr, zvyšujeme
kladené nároky na psa, aby přechod na rukáv byl jednoduší.
Přechod od hadru k pešku. Psa vydráždíme a umožníme mu
zákus na hadr, figurant udělá mírný tlak a nechá si strhnout
kořist. Po puštění hadru figurant zaměňuje za peška. Figurant
dráždí psa a umožňuje psovi zákus, okamžitě si nechá kořist
strhnout. Figurant při dráždění postupuje k psovi ze strany. Jeli psovi pešek správně předkládán, pes jej po dvou až čtyřech
zákusech seznámí. Figurant má peška uvázaného na šňůře po
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vydráždění a zákusu si nechá strhnout kořist a drží peška na
šňůře, figurant vytváří tlak. Po požadované reakci psa nechá si
figurant kořist strhnout. Délka mezi psem a figurantem se
zkracuje podle projevu psa.
Na rukáv přecházíme v době, když pes tělesně a fyzicky
zesílí a je schopen nosit rukáv, většinou ve věku devíti až
jedenácti měsíců. Vyvolat u psa lovecké chování je potřeba,
aby byl rukáv v pohybu jako hadr. Je důležité, aby při prvních
pokusech o zákus, nebyl frustrován objemným rukávem. Při
prvním setkání s rukávem může být zaskočený a požadovaný
výkon nemusí být v odpovídající razanci. Proto by měl
figurant okamžitě po zákusu rukáv si nechat psem strhnout. Při
odnášení rukávu psem, může psovod občas otřást rukávem,
aby se prodloužila délka pevného držení. U psů s nižším
prahem dráždivosti je vhodné psa rozdráždit peškem a během
nácviku ho zaměnit za rukáv. Je-li psovi rukáv správně
předkládán, pes jej během třech až čtyřech zkušenostech
začíná respektovat jako kořist. Pokud pes začne respektovat
rukáv je potřeba se zaměřit na pevný zákus.
4 Útok
Útok je jeden z nejdůležitějších cviků v rozvíjení loveckého
pudu. Začínáme s tím, když pes na vodítku vykazuje pevné a
silné zákusy. Cvik slouží nejen k rozvoji pudu, ale i ke správné
technice útoku. Pokud pes nezvládá správnou techniku skoku a
zákusu, může si přivodit bolest, která by způsobila to, že by
pes mohl klesnout v razanci zákroku a v horším případě se
zranit.
Psovod je v mírném pokleku a drží psa za obojek. Figurant
stojí od psa ve vzdálenosti pěti metrů, proti psovi nestojí přímo
čelem, ale mírně na stranu a dráždí ho. Po chvíli, pokud je pes
dostatečně vydrážděný dává psovodovi pokyn (slovní, zvedne
paži, aj) k vypuštění psa. Po vypuštění se figurant pohybuje
šikmým směrem od psa, je důležité, aby figurant psovi
umožnil razantní a pevný zákus. Pokud pes vykoná správnou
činnost, rukáv psovi, po zákusu necháme, aby si kořist mohl
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vítězně odnést. Pokud je první zákus nedostatečný, můžeme se
vrátit zpátky na vodítko a po zákusu vyvolat malý odpor a
navodit situaci, že mu chce kořist utéct. Pokud figurant vezme
kořist, snaží se utéct, přičemž se s kořistí pohybuje a dává
možnost psovi opět se zakousnout. Při tomto zákusu dostává
pes kořist okamžitě. Postupně se forma učení mění. Pes
nenapadá kořist unikající stranou, ale jde do figuranta.
Figurant dráždí psa jako předtím, ale teď stojí čelem a nabízí
mu rukáv ve výšce hrudi. Je důležité, aby útočícího psa
správně zadržel, tak aby psovi nezpůsobil bolest ani zranění.
Figurant musí i dávat pozor, aby se pes správně a pevně
zakousnul do rukávu. Boj psa s figurantem se prodlužuje podle
toho, jak pes zvládá tento cvik. Ze začátku je potřeba psa
odměnit okamžitě.
5 Boj
U psů s vyšším stupněm dráždivosti je lehčí vyvolat
otřásání rukávu a boj. Toto se většinou podaří až u psů starších
15 měsíců. Někdy až správný nácvik vyvolá rozvoj pudového
jednání, jako je útok, boj stržení. Pokud nám pes vykazuje
lovecký pud, má pevný zákus a po něm začíná bojovat
(otřásání rukávu), je nutné v tom psa podpořit a to tak, že
psovi po chvilce necháme psa stáhnout rukáv nebo uvolníme
paži, abychom u psa vyvolali pocit mrtvé kořisti. Pokud kořist
nezaujme tuto pozici, pes může znejistit a vytvoří si negativní
spojitost tím, že bojem a otřásáním nic nedocílí. Funkční
okruh vrozeného chování loveckého pudu se vyznačuje štvaní
kořisti – zákus – otřásání (zhmoždění kořisti) – stržení. Nejistí
psi vykazují chování na rukávu tak, že překusují rukáv. Pokud
pes čím více a silněji otřásá rukávem, dosahuje pudového cíle.
Učí se, že tímto způsobem muže kořist zdolat a bude se učit
překonávat pozdější zatížení. Vykazuje-li pes správný druh
chování, musíme mu vštípit, že po otřásaní a boji, kořist
strhne. Tím se učí překonávat pozdější větší zatížení
organizmu.
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Psovod má psa na vodítku a nechá ho zakousnout do
rukávu. Po zákusu figurant nepouští rukáv, neboli stimuluje
psa tím, že rukáv drží uvolněně a občas to prokládá drobným
tahem a snaží se psovi uniknout. Psovod pomalu napne
vodítko a figurant v paži začne vyvolávat větší tlak a snaží se
psu vymanit. Psi s velkým kořistnickým pudem začnou
okamžitě bojovat a otřásat rukávem a smí si rukáv odnést.
Někteří psi bojovnost vykazují ne otřásáním, ale taháním nebo
blokací. Tento projev chování je rovněž správný, neboť podle
mého názor je důležité, že pes vykazuje bojovnost.
6 Náš cíl
Rozvoj loveckého pudu je dosažen, tehdy když pes, uvidí
figuranta s rukávem a začne projevovat zájem o kořist a to tak,
že se opře do vodítka a štěká. Jakmile se figurant přiblíží a má
vykonat útok, musí pes plynule a bez zábran figuranta
napadnout. Útok musí být rychlý a tvrdý. Figurant po chvíli do
paže dá mírný odpor a snaží se rukáv psovi vytrhnout, po
aktivování u psa boj, figurant rukáv odhazuje a nechává psovi
odnést kořist. Figurant pouští rukáv vždy, pokud je aktivní
útok, silný a plný zákus a boj. Pokud je někde nějaká chyba,
okamžitě ji napraví a psa odmění. Důležité v nácviku
loveckého chování je to, že figurant hraje aktivní roli při
dráždění. Cíl práce je, že pes štve figuranta. Figurant při
nácviku loveckého chování by měl stát na místě nebo v úkrytu,
když přivádíme psa na výcvikovou plochu. Jakmile
aktivujeme psa, tak se figurant nechá vyplašit a aktivně dráždí
psa kořistí. Počáteční silné dráždění je pouze pomocné,
postupně aktivitu snižujeme podle dráždivosti psa. V konečné
fázi nácviku loveckého psa by mělo být, vyplašení figuranta z
úkrytu, připravit k útoku, energicky uchvátit kořist, silným
zákusem a bojem kořist strhnout. Pokud máme psa na volno,
tak si psovod připne psa na vodítko a nechá psa si vychutnat
kořist a zabraňuje nežádoucímu chování na volně neseném
rukávu. Pokud nám, pes rukáv pustí, psovod odkopne rukáv a
psa drží na bezpečnou vzdálenost od rukávu, aby jej mohl
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figurant vzít. Figurant psa opět dráždí (poloha dráždění je u
mladých psů vždy bokem od psa) a umožňuje mu opět
zakousnout. Po dvou až čtyřech opakováních si pes odnáší
kořist z výcvikové plochy.
Nácvik musí probíhat v napěti, když jde pes za kořistí,
situace se uvolňuje, až když si pes nosí kořist. Je špatné, když
psa nechám před nebo po výkonu, aby volně běhal nebo
dokonce zanechána možnost si s rukávem hrát.
Podle klasického podmiňování pociťuje pes adaptaci
loveckého chování, když je strojen do postroje, nebo přiváděn
do výcvikového prostoru. Toto se zvyšuje, když vidí rukáv a
figuranta. Je lehké postavit psa do role štvoucí a figuranta do
role štvané.
Závěr
Zde jsem se snažil nastínit postup pro nácvik loveckého
chování, ale podle svých zkušeností nikdy nic nejde tak
jednoduše, jak je to napsané. Pracujeme s živým organismem.
Každý pes je individuální jako každý člověk, takže proto
bychom měli přistupovat ve výcviku idividuálně.
Podle mého názoru při výcviku hrají velkou roli nejen
fyzické a psychické možnosti psa, ale i cvičitele a figuranta.
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Imunitný systém psa
Immune system of dog
Petr Sláma
Abstrakt
Imunitní systém psa je studován velmi intenzivně, a to především s
ohledem na klinické aspekty. Imunitní systém psa je také využíván
jako modelový pro studium onemocnění u lidí. U psů jsou popsány
čtyři třídy protilátek (IgA, IgE, IgG a IgM). Výzkum imunitního
systému psa by měl být více zaměřen na studium cytokinů, jako
významných mediátorů imunitních procesů.
Summary
Immune system of dog is studied very intensively. particularly with
regard to clinical aspects. The immune system of dog is also used as
a model for the study of human diseases. In dogs, there were
described four classes of antibodies (IgA, IgE, IgG and IgM).
Research in immune system of dog should be more focused on the
study of cytokines as important mediators of immune processes.
Kľúčové slová
pes, imunitní systém, imunoglobuliny, cytokiny
Keywords
Dog. Immune system. Immunoglobulins. Cytokines.

Imunitní systém psa je v současné době hojně
studován, a to s ohledem na skutečnost, že je pes brán
mnohdy více než jen jako zvíře v zájmovém chovu.
Výzkum imunitního systému psa je koncentrován především
na klinické aspekty (Bartoskova et al, 2012). Některé primární
imunodeficience, alergické a autoimunitní choroby psů mají
modelový charakter pro studium onemocnění lidí. Byly
zjištěny čtyři hlavní třídy imunoglobulinů u psů.
Charakteristika cytokinů není úplná a je nutná ještě řada
experimentů pro odhalení úlohy některých cytokinů u psů
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(Mensikova et al., 2013). Některé poruchy imunitního systému
mají vazbu na určité plemeno (Faldyna a Toman, 2000).
U psa byly popsány tyto třídy protilátek: IgA, IgE, IgG a
IgM (Faldyna a Toman, 2000). IgA protilátky zajišťují
slizniční imunitu a mechanismus jejich účinku je neutralizace
antigenu. IgE se účastní alergických reakcí a mechanismus
jejich účinku je rovněž neutralizace antigenu. IgG zajišťují
především sekundární imunitní odpověď, mechanismus jejich
účinku je různorodý s ohledem na to, že existují čtyři subtypy
(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4). Jedná se o neutralizaci antigenu,
aktivaci komplementu, opsonizaci a aktivaci NK buněk. IgM
zajišťují primární imunitní odpověď, mechanismem účinku je
neutralizace antigenu a aktivace komplementu (Faldyna a
Toman, 2000; Hořejší et al., 2013).
Choroby imunitního systému jsou u psa prostudovány více
než u jiných druhů domácích a hospodářských zvířat. Některé
primární imunodeficience jsou studovány modelově ve vztahu
k člověku případně jiným druhům zvířat. Genetická příčina
byla prokázána u nemocí jako je kombinovaná
imunodeficience vázaná na X chromozóm, cyklická
hematopoéza, deficience C3 komponenty komplementu a
selektivní IgA imunodeficience. U psa byly popsány také
některé alergické a autoimunitní choroby. Z nich k nejčastěji
diagnostikovaným patří atopie a další hypersenzitivní a
autoimunitní onemocnění kůže, alergie na krmivo nebo léky,
hemolytické anemie a trombocytopenie různého původu.
Velký význam mají také endokrinní poruchy autoimunitní
povahy. Dále jsou diagnostikovány systémové autoimunitní
choroby, systémový lupus erythematosus a revmatoidní
artritida (Faldyna a Toman, 2000).
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Dva základní metodické směry vedení
psa v Zooterapii (Animoterapii)
Two basic methodological directions of keeping a dog
in zootherapy (animotherapy)
Andrea Tvrdá
Abstrakt
Existují dva směry metodického vedení psa. AEEA - Aplikovaná
etologicko-emoční analýza (pes chápe koncept, chová se
instinktivně-pečovatelsky ke klientům) MEBA - Metoda exhibičněbehaviorální aplikace (kynolog - majitel psa klientům ukazuje
naučené chování psa, jak psa vycvičil - pes plní pokyny majitele kynologa). Rozpoznáváme důsledky vedení v AEEA, např. aktér
může tvořit koncepční metodiky práce pro cílovou skupinu s také
aktivačními prvky - technikami pro obecné cíle klienta. Pes ukazuje,
jak pocity klienta. Pes označuje své pocity. Rozpoznáváme i dopady
volby vedení psa v MEBA, např. může aktér generovat pouze nové
aktivační rvky pro klienta, pes započne targetovat klienta (klienta se
dotkne a dívá se na svého majiteli - čeká na odměnu, od klienta
očekává jen dodání pamlsku – odměny. Pes v podstatě nechce
kontakt s klientem (quazisyndrom vyhoření) může vykazovat
přeskokové jednání psa (změny chování, když pes frustrace - např.
dlouhá doba pes olizuje nohu).
Summary
There are two directions of methodological guidance Dog. AEEA Applied ethologically-emotional analysis (dog understands
instinctively the notion of dog treats for the day care clients). MEBA
- Method exhibit behavioral applications (I show clients behavior of
the dog - the dog carries out his orders from the owner). Impact
AEEA options: I can form a conceptual methodology of work with
the client and client activation techniques. Dog shows how the
feelings of the client The dog indicates the feelings dog. Impact
election MEBA: I can only generate new activation technology for
client. Dog doing does touch on the client (client touches and looks
at his owner - waiting for his reward). Titbit dog you are looking at
the client side. The dog does not want contact with the client
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(quazisyndrom burnout) illogical behavior of the dog (changing
behavior when the dog frustration - eg. a long time dog licking his
leg).
Kľúčové slová
MEBA, AEEA, zooterapie, aktivity, metodický směr, etologie,
výcvik, komunikace
Keywords
MEBA. AEEA. Zootherapy. Aktivity.
Ethology. Training. Communication.

Methodical

direction.

Úvod
Po osobní aktivní praxi v oblasti zooterapie (animoterapie)
od roku 1998 u mnohých cílových skupin, mohu konstatovat,
že rozpoznávám a sama aktivně provozuji vedení psů dvěma
základními metodickými směry, dále pak v praxi formami
jejich prolínání.
Pro zřejmost tohoto fenomenu, bylo nutno směry
prozkoumat, analyzovat, podrobit hodnocení, konzultovat,
definovat a to formou zpracování dat z praktických akcí kazuistik vlastních, ale i z praxe a zkušeností kolegů a klientů.
1 AEEA - aplikovaná etologicko-emoční analýza
Metodický směr vedení psa v procesu, kde je evaluován
impakt a další hodnocení probíhá zpětnovazebními formami,
pes v procesu dosažení cíle partnerem, bez narušení vazeb na
psovoda. Na psovoda je kladen nárok znalostí etologie psa,
komunikace psa, analytického myšlení, dovedností metod
pozitivního posilování. Tento směr uplatňujeme zejména v
sociální kynologii - Aktivity se zvířaty a Zooterapii, Pesasistent a nebo u některých metod pachových prací psa.
Dopad volby AEEA:
- mohu tvořit nové koncepční metodiky práce s klientem/ty té
či oné cílové skupiny + aktivizační prvky s klientem/ty,
- pes signalizuje stav klienta,
- pes spontánně zahajuje kontakt s klientem,
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- pes má nízký práh signalizace svého emočního stav,
(zjednodušeně, v Zoo-terapii: pes chápe koncept, chová se
instinktivně-pečovatelsky ke klientům).
Pes vedený metodou AEEA je „napojený“ na klienty/a a
případnou „pauzu“, ve které nemá být jeho role zásadní,
naprosto spontánně vyplní kontaktním ležením (od formy
očního kontaktu s komunikační sociální skupinou po formu
tělesně kontaktního ležení) a je připraven reagovat i na
neverbální reakce koholi z této skupiny (zejména formou
akltivní interakce).
Z kynologického hlediska se pes při činnosti s klienty jeví
jako ovladatelný, výborně socializovaný, s malou až žádnou
škálou dovedností, se silnou vazbou na jakéhokoli člověka (při
náhodném, časově omezeném pozorování může být opravdu
až nečitelné, komu ze skupiny klientů + majitel psa, pes
opravdu patří) ve skupině.
Časté výroky klientů ve skupině jsou „...on ví, že dnes na
něj nemam náladu, no - moc ke mně ani nejde“, „...ty mi
olizuješ slzy? Já vím, zrovna dneska jsem si vzpomněla na
naši Betinku“, „...tebe zajímá ta ruka? Ale já tam nic nemám,
mám ji v křeči už dva dny - prsty nerozevřu...“., apod. ...
Kynolog zde má roli etologa psa, psa vede k pochopení
konceptu jeho role v oblasti zooterapie. Sám započne cílit s
klientem podle jeho individuálních potřeb, ale i pro dosažení
obecných cílů zooterapie (animoterapie). Díky znalosti emoční
a etologické analýzy svého terapeutického psa, dovede tuto
aplikovat tak, aby pes hrál podpůrnou roli v dosažení
individuálních i obecných cílů s klientem / klienty.
Individuální cíle klienta, např.:
- Anička. K., mentálně retardovaná 9 letá dívka přestane být
fixována na dudlíka ve stresových situacích, už jej nebude
vyžadovat,
- pan Jiří T. po cévní mozkové příhodě významně zvýší
osobní motivaci k zahájení fyziorehabilitace levostranného
ochrnutí, zapojí se aktivně,
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- Michael M., 12 letý autista, pochopí význam slov „počkej za chvíli“ a zvýší významně svou frustrační toleranci,
přestane se sebepoškozovat z důvodu toho že ihned nedocílí
věcí které chce.
Jde o metodický směr vedení psa, který je hodnocen
impaktní formou - můžeme hodnotit-měřit výsledek procesu,
ve kterém pes hrál roli, zpětnovazebně i jednotlivé vstupy psa
do procesu..
Kynolog používá při vedení psa v AEEA primárně metody
observační, sebezkušenostně-strukturální a tak vede psa k
pochopení konceptu, u ovladatelnosti je to metoda tréninku
psa postavena na pozitivním a negativním posilování, součástí
komunikace kynologa se psem jsou jak povely, tak výzvy,
které pes může ignorovat - účelná neposlušnost, bez narušení
vazeb psovod-pes.
Schopnost pochopení konceptu je právě podstatou tréninku
psích asistentů pro nevidomé i jinak postižené osoby. Tato
schopnost u psů je prokázána vědci na zvířecí chování
světového věhlasu, studie a testy na toto téma lze najít již ze
70. let. (např.biolog Ken Ramirez).
Nejvíce a nejčastěji canisterapeutický tým (tým
zooterapeuta se psem) vede psa metodickou formou AEEA při
praktikování v oblasti zooterapie (aktér zná anamnézu i
diagnózu klienta a do jeho složky nahlíží a vpisuje, tedy
proces canisterapie vede, řeší individuální plány a cíle klienta).
Pes, díky směru AEEA, chápe techniku „polohování“ jako
prostor k možnosti relaxace - kontaktního ležení, každý pes
takto vedený je tedy schopen účelně polohovat klienta.
Při praxi psa, vedeného směrem AEEA, obvykle delší 3-5
let, tento obvykle začne „detekovat“ stavy klienta. Hlásí
psovodovi změnu stavu klienta (před počátkem úzkostné
ataky, před počátkem emočního obratu u klienta, apod.). Tito
psi mají od počátku výrazné, čitelné konejšivé signály cíleně
směrující na kynologa - otevřeně komunikují. Tento dopad má
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v podstatě i negativní přínos, nebo klade na aktéra zooterapie
velmi vysoké nároky na ůčténí“ svého psa, schopnost své
vlastní analýzy (jak to nyní právě já sám se sebou, interně) a
znalost neverbální komunikace, zejména konejšivé signály psů
a lidí.
2 MEBA – metoda exhibičně-behaviorální aplikace
Metodický směr vedení psa v procesu, kde je evaluován
výkon psa a hodnocení probíhá přímo, pes je v procesu
prostředkem k dosažení stanoveného cíle. Na kynologa je
kladen nárok znalostí z komunikace psa, dovedností metod
výcviku psa - nejlépe pozitivního posilování.
Tento směr uplatňujeme zejména ve sportovní, služební,
myslivecké kynologii ale i v sociální kynologii - zejména:
Aktivity se zvířaty, Asistenční pes (zjednodušeně, v
Zooterapii: kynolog - majitel psa klientům ukazuje naučené
chování psa - pes plní pokyny majitele - kynologa).
Dopad volby MEBA:
- mohu tvořit pouze nové aktivizační prvky s klientem/ty,
- pes targetuje klienta,
- pes u klienta hledá pamlsek,
- pes časem spontánně odmítá kontakt s klientem
(quazisyndrom vyhoření),
- časem přeskokové jednání psa (náhradní chování při
frustraci - případně usilovně si olizuje jedno místo na noze,
zamrznutí, únik „spánkem“).
Pes vedený metodou MEBA je 100% „napojený“ na svého
pána - kynologa - „animoterapeuta“. Z kynologického hlediska
se pes při činnosti s klienty jeví jako velmi ovladatelný,
výborně socializovaný, s velkou škálou dovedností, s
vynikající základní polušností, s výtečným očním kontaktem
na psovoda a se silnou vazbou na psovoda.
Klient sám, je obvykle ten kdo první vnímá, zda se pes o
jeho osobu zajímá spontánně, nebo zástupně - kde osoba
klienta je pro psa vedlejší - klient je dodavatel odměny-
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pamlsku („Ale já už nic nemám!“ , „Tebe to tu už nebaví,
viď?“, „Kdepak, ten pes má oči jen pro Vás - pro paničku!“).
to jsou typické výroky z praxe, kde pes vedený metodou
MEBA je právě v situaci, zejména, kde se po něm právě
aktivně žádné chování nevyžaduje a neprobíhá žádná forma
odměny – pes je v „procesu“ očekávání dalšího povelupokynu, prostředí s klienty/klientem je jen vyšší zátěžový
level, ve kterém pes umí předvést své dovednosti - chování.
Kynolog zde má roli výcvikáře psa, psa cvičí k
dovednostem, které lze záměrně aplikovat pro dosažení
obecných cílů Zo-terapie (animoterapie).
Formou exhibice, předvedení klientovi/klientům a
personálu, toho co pes dovede - jak se pes chová, stimuluje
kynolog záměrně některé formy obecných cílů zoo-terapie s
klienty. Obecné cíle, např.:
- stimulace smyslů (zrak, sluch, hmat, chuť, čití, čich),
- podpora kognitivních funkcí (poznávací funkce), okoruka,
- podpora motivace,
- stimul k tělesné aktivitě (od uvolnění-relaxace po akci jemná, hrubá motorika),
- psychický stimul (nálada, emoce, myšlení), komunikační
stimul, sociální chování,

- podpora edukačního procesu, osvěta, ukázka, rozvoj
her, fantazie, kreativnosti, apod.,
- fyziologické reakce (salivace, krevní tlak, hormonální
hladiny, hloubka dechu, peristaltika střev,...).
MEBA je metodický směr vedení psa, který je hodnocen
výkonostní formou - můžeme přímo za procesu hodnoti-měřit
výkon psa, úroveň předvedeného chování - poslechl na první
pokyn? Splnil pokyn bezchybně? Pracoval ochotně? atd.
Kynolog používá při vedení psa v MEBA klasické metody
výcviku psa, které jsou dnes postaveny zejména na pozitivním
a negativním posilování a nebo na prvcích metody kontrastní.
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Nejvíce a nejčastěji canisterapeutický tým (tým
zooterapeuta se psem) vede psa metodickou formou MEBA
při praktikování v oblasti Aktivace se zvířetem (aktér nezná
anamnézu ani diagnózu klienta a do jeho složky nenahlíží ani
nevpisuje, tedy proces terapie nevede).
Při delší praxi psa vedeného směrem MEBA, 2-3 a více let,
může dojít k zacyklování psa v targetování klientů - kdy pes
účelně kontaktuje klienta formou tělesného dotyku a očekává
odměnu za tento cvik. Při vedení psa tímto směrem dochází
také k poměrně velké selekci v technice „Polohování se
psem“, kde je pes v podstatě učen odložení v leže na boku za
dotyku s cizým člověkem - klientem a mnohdy ještě se zátěží
položené končetiny klienta, přes tělo psa. Ne každý pes zvládá
po delší čas (např. 10 minut) takto stíženou formu odložení
bez hnutí s imitací relaxace. Proto při metodickém směru
MEBA, mnoho zooterapeutů (animoterapeutů) svého psa k
této technice neužívá.
Závěr
Obě popsané metodické formy mohou být velmi účelné při
cíleném užití v Zooterapii (Animoterapii). Aktér Zooterapie by
měl mít bazální povědomí o obou možnostech vedení psa a
dopadů své volby. V praxi se můžeme setkat s možnými
hybridy těchto metodických směrů, kdy pokud má jít o
funkční formu AEEA, musí tato převažovat nad MEBA. Pes
vedený v AEEA může velmi rychle přejít do MEBA. Pes
primárně vedený v MEBA, musí dostat delší čas a velkou
citlivost a trpělivost k nastolení všech funkčních aspektů při
převodu na směr AEEA.
Jako ve všech oborech, i v AASW se potýkáme s
nedostatkem schopnosti kritického myšlení aktérů a předávání
teorií od nepraktiků a bez , alespoň, quazivalidačních
podkladů.
Základem profesionality zooterapeuta by mělo být chápat a
umět definovat v jakém metodickém směru při zooterapii
(animoterapii) psa vede.
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Východiskem je moderní typ nastavení edukačního procesu
- interaktivní s podáváním důkazů, školen pouze přímými
praktiky. Například ELVA HELP z.s., jako praktikující i
školící organizace, nastavila školící systém ve kterém studenty
vede k systemickému chápání procesů při AASW a to jak z
hlediska resortu sociálního, tak zoologického (kynologického).
Školení se nyní účastní nejen začínající, ale i letití praktici v
oboru canisterapie.
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Agresivní chování psů
Aggressive behavior in dogs
Petr Řezáč, Zdeněk Havlíček, Lenka Pillerová, Kristýna
Holcová, Eva Koru
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na výskyt agresivního chování psů vůči lidem
a na faktory, které je ovlivňují. Opakovaně bylo pozorováno, že
častěji koušou psi než feny. Rovněž bylo zaznamenáno, že vážnější
zranění častěji způsobují větší psi. Výsledky také naznačují, že v
místě bydliště psa jsou častěji kousnuty osoby známé psovi než
osoby, se kterými se pes setkal poprvé. V příspěvku jsou
diskutovány možné příčiny agrese psů. Je zde také naznačena možná
prevence tohoto nežádoucího chování.
Summary
The contribution deals with the aggressive behavior of dogs. It was
seen that males bite more often than females. Serious injuries are
more often caused by larger dogs. Familiar people are bitten more
frequently than unfamiliar people. We discuss the possible causes of
this undesirable behavior. A possible prevention of dog aggressive
behavior is proposed.
Kľúčové slová
pes, agrese, faktory
Keywords
Dog. Agression. Factors.

Úvod
Pes žije společně s člověkem přibližně 14 000 let. Lidé se
postupně naučili využívat jeho schopností a zapojovat ho do
svých nejrůznějších aktivit. V současné době jsou psi
využíváni nejen jako společníci, ale mají i široké pracovní
využití např. při záchranářských pracích, pasení dobytka, lovu
zvěře a v celé řadě dalších oblastí lidské činnosti. Také se
mohou použít při detekci některých nemocí člověka nebo jako
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vodící psi či při canisterapii. Psi mají také široké sportovní
využití jako je např. agility, frisbee a další sporty. Jsou rovněž
vhodným stimulátorem procházek a lze je tedy využít k
zvýšení pohybové aktivity lidí.
Vynikající schopnosti psů jsou někdy zastíněny
problémovým chováním, mezi něž patří vyměšování v bytě,
skákání na lidi, kousání do nábytku a mnohé další. Mezi
zvláště nežádoucí chování psů náleží projevy agrese. Pro její
účinnější prevenci je důležitá dobrá znalost faktorů, které její
výskyt ovlivňují. Cílem naší studie bylo shrnout vybrané
poznatky o kousání osob psem.
1 Výskyt kousnutí osob
V ČR nejsou k dispozici přesné údaje o kousnutí člověka
psem, proto uvedeme údaje z některých jiných států. V USA
chovají přibližně 53 milionů psů a uvádí se, že za rok je
přibližně kousnuto 4,5 milionu osob. Přibližně 33 4000 osob je
ošetřeno na pohotovosti a 466 000 navštíví jiná zdravotnická
zařízení (American Veterinary Medical Association, 2001). V
Holandsku se uvádí, že je psem ročně kousnuto asi 136 000
osob. Přibližně 11 000 osob je ošetřeno na pohotovosti, 40 000
osob je ošetřeno na jiných zdravotnických zařízeních a kolem
300 osob je hospitalizováno (Cornelissen a Hopster, 2010).
2 Vliv jednotlivých charakteristik psů na výskyt kousnutí
Z dosavadních studií (Reisner a kol., 2007; Rosado a kol.,
2009) vyplývá, že samci koušou častěji než feny. To by mohlo
souviset s vyšší hladinou samčího pohlavního hormonu
testosteronu. Nejnovější výsledky však naznačují, že kastrace
samců, která vede k poklesu hladiny testosteronu, nesnižuje u
nich frekvenci výskytu agrese vůči lidem (Casey a kol., 2014).
Zkoumání vlivu věku psů na kousání přineslo zjištění, že
dospělí psi mladší 5 let projevují větší sklon ke kousání osob v
porovnání se staršími jedinci (Guy a kol., 2001). To by mohlo
souviset s faktem, že některé formy agresivního chování se
objevují v době, kdy psi dosahují pohlavní dospělosti. Větší
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výskyt kousání byl také zaznamenán u štěňat (Rosado a kol.,
2009). To by mohlo být vysvětleno tím, že kousání je jednou z
nejčastějších forem hry štěňat, kterou používají při sociálních
interakcích. Dosud nebylo prokázáno, že by na výskyt kousání
osob měla vliv velikost psů. Bylo však zjištěno, že kousnutí
většími psy mohou mít za následek vážnější zranění osob,
která častěji vyžadují lékařské ošetření (Rosado a kol., 2009;
Řezáč a kol., 2015). To pravděpodobně souvisí se skutečností,
že čelisti větších psů mohou při kousání vyvinout větší tlak a
tím i způsobit vážnější zranění.
Výsledky některých starších studií (Sacks a kol., 1989)
naznačovaly, že některá plemena psů (např. pitbulové) koušou
častěji v porovnání s ostatními plemeny. Na základě těchto
prací byl potom chov těchto plemen v některých oblastech v
rámci některých států dokonce zakázán. Místní úřady od
tohoto opatření očekávaly výraznější pokles výskytu kousání
psů. Jak se však v praxi ukázalo, tato opatření neměla za
následek pokles kousání osob ze strany psů. To je v souladu s
nejnovějšími zjištěními, že žádné konkrétní plemeno nebo
skupina plemen nepředstavují zvýšené riziko pro kousnutí
člověka (Casey a kol., 2014).
3 Kousnutí různých kategorií osob
Vlastníci psů mohou představovat až téměř jednu třetinu
kousnutých osob. Kousnutí vlastním psem se častěji odehrává
na neveřejných místech a během vzájemných interakcí. Ke
kousnutí dochází často při hře se psem (Rosado a kol., 2009).
Následky těchto kousnutí jsou obvykle méně závažné oproti
kousnutí ostatních osob. Rovněž méně často je potřeba
lékařského ošetření. Ke snížení výskytu kousnutí osob žijících
se psem je především nezbytné se zaměřit na vyhnutí se těm
interakcím se psem, které mohou spustit kousnutí.
Většinu kousnutých na veřejně přístupných místech
představují osoby nežijící se psem. Více jak polovina
kousnutých osob na veřejných prostranstvích neprojevovala
před kousnutím zájem o interakci se psem (Cornelissen a
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Hopster, 2010). Tato kousnutí se jeví jako závažnější z
hlediska zranění a častěji vyžadují lékařské ošetření. Protože
většina kousnutých neprojevovala zájem o interakci se psem,
tak prevence kousnutí založená na učení lidí, jak lépe
interagovat se psy, nemůže být dostatečnou prevencí, která
zabrání těmto kousnutím na veřejných prostranstvích. V
případech, kde kousnuté osoby neprojevovaly zájem o
interakci se psem, který je kousl, hrají důležitou roli vlastnící
těchto psů. Musí si být vědomi skutečnosti, že jejich pes může
poranit jiné osoby. Majitelé mají odpovědnost za chování
svých psů a musí tedy přijmout nezbytná opatření k zabránění
zranění jiných osob.
Děti jsou většinou kousnuty psem v domácnosti, kde pes
trvale žije. Jedná se často o jejich psa nebo se alespoň s tímto
psem znají. Ke kousnutí většinou dochází při jejich vzájemné
interakci se psem (De Keuster a kol., 2006). Mladší děti do 11
let jsou oproti starším dětem a dospělým osobám mnohem
častěji kousnuty do obličeje (Řezáč a kol., 2015), zatímco
starší děti a dospělí jsou častěji kousnuti do končetin (Reisner
a kol., 2007). Majitelé psů si musí být vědomi toho, že jejich
pes může poranit děti, a musí tedy přijmout nezbytná opatření
k zabránění jejich zranění. Důležitou roli zde mají i rodiče,
kteří by měly zamezit mladším dětem iniciaci interakcí se psy,
kteří nemají náhubek. Starší děti by měly být seznámeny s
těmi interakcemi se psem, které u něj mohou za určitých
podmínek spustit kousnutí.
Závěr
Chovatelé psů i ostatní občané si musí být vědomi toho, že
jakýkoliv pes, který nemá náhubek, může za určitých
podmínek kousnout a to i ten, co doposud žádného člověka
nekousl. Z dosavadních studií vyplývá, že agresivní chování
psů ovlivňuje celá řada faktorů, jejichž hlubší poznání by
mohlo přispět k účinnější prevenci tohoto nežádoucího
chování psů.
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Metody výzkumu v etologicko-emočním
přístupu k vedení psa
The Research Methods in Ethological-Emotional
Approach to a Dog
Kateřina Thelenová
Abstrakt
Cílem příspěvku je prezentovat základní modely výzkumu, který
využívá organizace Elva help z.s. k získávání dat pro prezentaci
výsledků a výstupů práce s klienty. Pro efektivní práci s klienty
sociálních služeb je užíván model etologicko-emočního přístupu k
vedení psa. Současně se aktivity se psy musí řídit imperativy
sociálních služeb a sociální práce. Proto je třeba výsledky
etologicko-emočního přístupu k vedení psa demonstrovat
kontextuálně na příkladech situací, kdy je pes přítomen a aktivně se
účastní sociální intervence v sociální službě. Taková prezentace
výstupů a výsledků práce se psem v sociálních službách je založena
na metodologicky kontrolovaném výzkumu. Vycházíme ze tří
základních výzkumných forem: sociologický výzkum, aplikovaný
výzkum v sociální práci a evaluační výzkum. Příspěvek prezentuje
základní principy těchto forem výzkumu a současně ukazuje
konkrétní příklady výstupů, ke kterým výzkum vede.
Summary
The goal of this article is to show basic models of research which are
used in Elva help z. s. when the data to present the results and
outcomes of the work with clients are needed. For the effective work
with the social service clients we use the ethological-emotional
model of the dog training. In the same time, all activities with the
dogs have to follow the imperative of social service and social work.
That is why it is necessary to demonstrate the results of ethologicalemotional dog training in the context of real situations when the dog
is present and active in social intervention among a social service.
This kind of presentation of outcomes and results of work with a dog
in social service is based on methodologically controlled research.
We use three basic research forms: sociological research, applied
research in social work, and evaluation research. This article
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therefore shows the basic principles of these forms of research and in
the same time shows some practical examples of outcomes to which
the research can lead us.
Kľúčové slová
AASW, etologicko-emoční přístup k vedení psa, sociální služba,
sociální práce, sociologický výzkum, aplikovaný výzkum v sociální
práci, evaluační výzkum
Keywords
AASW. Ethological-emotional approach to a dog. Social service.
Social work. Sociological research. Applied research in social work.
Evaluation research.

Úvod
Etologicko-emoční způsob vedení psa v tréninku, jehož
výstupem je kompetence pro práci v pomáhající profesi, je
založena na předpokladu, že v historickém vývoji vztahu mezi
člověkem a psem došlo k vytvoření těsné etologickobiologické vazby, nazývané až sociální symbiózou (Straková
2001, s. 5). Podoba této vazby je považována za jedinečnou
formu vztahu mezi člověkem a zvířetem. Pes je v mnoha
ohledech, které budou ilustrovány příklady z praxe v textu,
nenahraditelným sociálním společníkem člověka. Cílem nejen
tohoto textu, ale také praxe v nestátní neziskové organizaci
Elva help z.s., je klást důraz na etologicko-emoční vedení psa
kompetentním profesionálem, který „ví, co dělá“, když
přichází ke klientovi s takto specificky připraveným psem.
Klademe důraz na to, že AASW - Animal Asissted Social
Work - sociální práce s asistencí zvířete je postavena na
kompetentním profesionálovi v sociální oblasti, který je
současně profesionálem na vedení psa pro sociálně
terapeutické nebo sociálně rehabilitační činnosti. Nemůže se
jednat o aktivity laiků, nadšenců pro „domácí mazlíčky“, kteří
nerozumí kontextu sociální práce, komunikace s lidmi a
současně se psem v jejím rámci.
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1 Motivace pro zpracování příspěvku
Dlouhodobě se snažíme vymezit pole působnosti zvířat v
profesionální sociální práci, kde jsou zejména psi po několik
dekád využíváni pro aktivity, které jsou zpravidla označovány
jako canisterapie. Usilujeme o jasné odlišení profesionálního
vedení sociální terapie nebo sociální rehabilitace nebo sociální
intervence a edukace s využitím psa, od ostatních aktivit, které
mají jiný obsah a směřují k jinému cíli, než je sociální
aktivizace, rehabilitace a terapie klienta sociální služby.
Motivací pro tento článek je tedy potřeba ukázat, jakým
vědecky podloženým způsobem lze definovat hranice mezi
laickou pomocí a podporou člověka v tíživé situaci za pomoci
a s profesionální činností kompetentního odborníka.
Při prezentaci výsledků konkrétních profesionálních aktivit,
které zahrnují etologicko-emoční vedení psa a jsou využívány
zejména v oblasti AASW - Animal Assisted Social Work
vycházíme z nutnosti opírat tyto výsledky o tvrdá data. Taková
lze získat pouze metodologicky ukázněným výzkumem. V
organizaci Elva help z.s. dlouhodobě využíváme tři základní
modely výzkumu:
a) sociologický výzkum,
b) metody aplikovaného výzkumu v sociální práci,
c) evaluační výzkum.
Následující text je proto členěn do kapitol, které podrobně
prezentují metodologicky kontrolované prostředí sběru dat pro
legitimizaci etologicko-emočního vedení psa pro účely AASW
a pro účely práce s lidmi s využitím zvířat obecně. V textu
jsou využity výstupy a data z výzkumů realizovaných při
hodnocení sociální inovace Pes-asistent (Thelenová, Tvrdá,
2015), data z výzkumu s uživateli služeb Elva help z.s. a data z
projektu Nová řešení pro rozvoj kompetencí v ZOO-terapii v
sociální práci (Thelenová, 2016).
2 Základní výzkumné modely – sociologický výzkum
Sociologický výzkum je metodologicky nejpropracovanější
systém sběru dat, který lze pro zjišťování skutečné podoby
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sociální interakce mezi profesionálem a klientem využít.
Sociologický výzkum je z prezentovaných modelů také
nejpůvodnější, má mnoho podob a aplikovaných forem.
Konečným cílem všech podob sociologického výzkumu je
popisovat realitu nikoli objektivně - což dle moderní
sociologie není možné - ale bez spekulací, bez přílišného
subjektivního zkreslení, které vždy a přirozeně vyplývá z
přítomnosti výzkumníka ve výzkumné situaci.
Sociologický výzkum chápeme jako cílevědomé,
systematické a organizované získávání, zpracování a
interpretaci informací o sociální dimenzi reality. Sociologický
výzkum se řídí přísnou logikou, kterou označujeme jako
metodologie (Disman 2014, s. 13).
Metodologie není jen rámcem pro správný - stanovenému
cíli adekvátní - výběr metod a technik sběru dat, ale je
zejména rámcem pro interpretaci toho, co nakonec získáme.
Metodologie je obecnou filosofií toho, co zkoumáme, jak to
zkoumáme, proč a k čemu chceme výsledky využít.
Pro porozumění efektu, který přináší sociální intervence za
pomoci zvířete vedeného pomocí etologicko-emočního
přístupu do života sociálního klienta je porozumění principu
metodologie výzkumu zcela zásadní.
Příklad
Sociologickým výzkumem rozhodně není situace, kdy
pracovník realizující canisterapii v domově pro seniory,
navštíví klienty s dotazníkem spokojenosti v ruce. Takové
dotazníky zpravidla obsahují otázky typu: jak jste spokojený/á
se službami, které vám naše zařízení nabízí? Jak se vám líbí
pes, který za vámi 2x týdně dochází? Přál/la byste si, aby pes
docházel častěji? Takto pokládané otázky, bez jasné vstupní
metodologie, odpovědi na to, co je účelem výzkumu, pro koho
výsledky mají být určeny a zejména bez jasné identifikace
(operacionalizace) toho, co je to spokojenost uživatele služby
domova pro seniory a jak se na ni mohu zeptat, není
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výzkumem. Je ztrátou času všech, kteří se na takovém
zjišťování podílejí.
Zásadním úskalím, které v sociologickém výzkumu řešíme,
je úskalí definované zkoumaným objektem. Sociologickému
výzkumu je někdy vytýkáno, že na rozdíl od výzkumu
přírodovědného není dostatečně objektivní a jeho výsledky
nejsou dostatečně nezpochybnitelné. To je dáno právě tím, že
přírodní vědy zkoumají přírodní objekty, které před přírodními
vědci „leží“ a je možno definovat měřítka, podle kterých mají
být zkoumány. Sociologický výzkum se zabývá objekty, které
jsou vytvářeny sociálně, tedy ve vztazích mezi jednotlivci,
mezi jednotlivcem a skupinou, mezi skupinami, mezi
jednotlivci a institucemi atd. Základní vlastností objektu, který
zkoumá sociologie je tedy to, že do své existence promítá
otázky smyslu, významu, vlastní interpretace reality, vlastních
potřeb, očekávání a tak dále (Kubátová, 2006, s. 68).
Z řečeného vyplývá, že sociologický výzkum je velmi
složitou disciplínou, u které je velmi důležité si uvědomit, že
výstupem jsou vždy data vázaná na své zdroje - tedy lidi v
sociálních situacích, kterým nějak rozumí a nějak je sami
interpretují. Sociologická data nikdy nemohou být objektivní
ve smyslu slova přírodních věd. Takovou optikou je třeba se
dívat na výzkumné zprávy z oblasti sociálních intervencí za
pomoci psa v sociální práci - nikoli jako na objektivní realitu,
ale jako na příběh člověka v určité situaci. Do tohoto příběhu
vstupuje také příběh sociálního aktéra, který data sbírá
(Kubátová, 2006, s. 69), v sociologii přiznáváme, že
výzkumník částečně - avšak významně - tvoří realitu, kterou
zkoumá právě tím, že ji zkoumá.
V sociologickém výzkumu máme nástroje, kterými lze
eliminovat mnohá zkreslení, ke kterým nevyhnutelně dochází
a posilovat míru objektivity zjištěných dat vůči jejich
subjektivnímu propojení s člověkem, který data poskytl.
Existují čtyři základní kroky v této tzv. objektivizaci
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výzkumných postupů a zejména v jejich kontrole (Surynek,
Komárková, Kašparová 2001, s. 18–22):
- respektování úplnosti a posloupnosti jednotlivých operací,
jakož i jejich správné provedení,
zde je příkladem situace, kdy nemůžeme sestavit dotazník
spokojenosti klientů se službou canisterapie v pobytovém
zařízení pro seniory, aniž bychom měli znalost teorie
spokojenosti seniorů v pobytovém zařízení a teorii
canisterapie. Správnost provedení spočívá v respektování
skutečnosti, že nelze sestavit dotazník bez předchozích
zkušeností a znalostí empirického výzkumu.
- hodnocení nezávislými hodnotiteli, expertní posouzení,
vždy je ku prospěchu věci, pokud máme možnost konzultovat
své závěry s lidmi, kteří stáli mimo samotný proces výzkumu
a současně mají dobrou znalost výzkumné metodologie a
praxe, kterou zkoumáme. Je nutné nebát se „udělat chybu a
nechat experta, aby ji odhalil“.
- shoda výsledků šetření s reálnými skutečnostmi,
existují výzkumy, které například predikují výstupy a
výsledky nějaké sociální intervence (např. očekáváme, že se
po aplikaci canisterapie dlouhodobě zlepší nálada klienta).
Je nutné data z takových výzkumů vždy přísně srovnat s
realitou, která skutečně nastala. Na základě diskrepancí je
pak třeba zasahovat do metodologie a metodiky výzkumů.
Může se stát, že zjistíme, že se nálada klienta nezlepšila.
Nemusí to být však proto, že by canisterapie nefungovala,
ale proto, že jsme se ve výzkumu ve skutečnosti ptali na
něco jiného,
- spojení a zařazení výsledků do obecného poznatkového
rámce,
v oblasti práce s lidmi panuje představa, že teorie a praxe
jsou od sebe na hony vzdáleny a lidé, kteří formulují teorie,
neví o praxi nic. Není tomu tak. Možnost opřít se při
interpretaci subjektivně podmíněných dat o teorie lidského
chování a teorie chování psa v zátěžových situacích je
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obrovskou výhodou, která může usnadňovat porozumění
každodennímu životu klienta, člověka, profesionála i psa.
Mimo uvedené obecné principy sociologického výzkumu je
třeba zmínit základní postupy jeho realizace. Tyto postupy se
totiž v aplikované podobě vyskytují i v dalších dvou zde
zmiňovaných modelech výzkumu - ve výzkumu v sociální
práci a evaluačním výzkumu.
Za základní postupy sociologického výzkumu zde
povařujeme:
a) stanovení předmětu, účelu a cíle výzkumu,
b) rozbor zkoumané problematiky,
c) sestavení výzkumného týmu,
d) předvýzkum.
Všechny uvedené části výzkumu jsou zcela nezastupitelné a
jejich pořadí je také závazné. Zásadní a časově nejnáročnější
je rozbor zkoumané problematiky, který zahrnuje jak
teoretickou exploraci problému, tak například operacionalizaci
pojmů (jejich převedení na měřitelné kategorie) a stanovení
hypotéz. Zásadní je stanovení výzkumného vzorku, který
zahrnuje respondenty, kteří nám mohou, umí a chtějí dát
odpovědi vedoucí k naplnění výzkumného cíle. Předvýzkum
může ukázat, že předpokládaný výzkumný vzorek lze nebo
nelze oslovit ve vlastním výzkumu, ukazuje na srozumitelnost
a adekvátnost zvolené výzkumné techniky.
Pokud jde o konkrétní výzkumný design v sociologickém
výzkumu, lze doporučit kombinaci kvantitativní a kvalitativní
strategie, vždy s ohledem na fázi výzkumu, ve které se
nacházíme. K získávání dat dosud neužíváme třetí cestu v
sociologickém výzkumu a to je výzkum integrovaný, který
slouží k formulaci ucelených nových teorií sociální reality
(Loučková 2010).
Kvalitativní strategie užíváme zejména v počátečních fázích
výzkumu, kdy hledáme adekvátní ukotvení ve výzkumném
tématu a hledáme otázky, na které je odpovídající se klientů
ptát, abychom přispěli k poznání jejich reality, do které
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vstupuje sociální služba se psem. Jinými slovy, kvalitativní
výzkumná strategie slouží k formulaci primární teorie
klientova světa tady a teď, tedy v situaci, kdy je součástí
tohoto světa také profesionál se psem, který zde nabízí
nějakou podobu sociální intervence. Netvrdíme, že poznáváme
dokonale klienta, jeho rodinu a život. Tvrdíme, že hledáme
otázky, na které se můžeme klienta zeptat, abychom mohli
nahlédnout místo, kde se klient nachází.
Následuje využití kvantitativních technik sběru dat, kdy
pomocí dotazníků, strukturovaných nebo polo-strukturovaných
rozhovorů ověřujeme svoje před-porozumění klientovi v jeho
světě.
Techniky, které využíváme ke sběru dat, jsou zejména:
- otevřený rozhovor, narativní rozhovor, skupinový rozhovor,
- dotazník, anketní lístek,
- zpětnovazební telefonické interview,
- analýza produktů lidské činnosti - zejména písemných
záznamů tvořených klienty buď na naši žádost, nebo
spontánně.
Praktické aplikace výzkumných nástrojů a technik
sociologického výzkumu jsou předmětem diskuse v
následujících kapitolách textu. Výzkum v sociální práci a
evaluační
výzkum
splňují
definici
aplikovaného
sociologického výzkumu, resp. akčního výzkumu.
3 Základní výzkumné modely - výzkum v sociální práci
Jak bylo uvedeno, výzkum v sociální práci je aplikovaný, to
znamená, že se jedná o výzkum, který vychází z požadavků
praxe, na které reaguje velmi konkrétním designem, sběrem
dat a formulací závěrů, které do praxe opět směřují. Účelem
takových výzkumů je zefektivnit nebo prokázat efektivitu
sociálních intervencí.
Výzkum je pro sociální práci naprosto zásadní, byť zcela
opomíjenou entitou. Sociální pracovník je současně
výzkumníkem, protože se pohybuje přímo v sociální realitě
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klientů - lidí v tíživé sociální situaci a má možnost do ní
zasahovat a ovlivňovat ji.
Toto je zásadní vlastností sociální práce včetně modelu
AASW - sociální práce s asistencí zvířat - kdy je třeba, aby
profesionálové v praxi vykonávali zdvojenou roli. Aby byli
současně profesionály vykonávající svou profesní činnost s
klienty a zároveň výzkumníky, kteří díky své kompetenci v
aplikovaném výzkumu budou přinášet poznatky, jež umožní
formulovat novodobé teorie sociální práce založené na nové
podobě znalostí. Nebude se jednat o obecně expertní teorie, ale
teorie, které budou ihned přinášet možnosti interpretace pro
praxi (Jarvis in Thelenová 2014, s. 108).
Díky poznatkům anglického sociologa Jarvise (2012, s. 6)
můžeme také formulovat imperativy aplikovaného výzkumu v
sociální práci takto:
- nezačínat formulací teorie, ale zkoumat praxi,
- neomezovat se pouze na vědecký/materialistický přístup,
- používat teorie, které sahají za tradiční teorie sociální práce,
jelikož porozumět sociální práci znamená rozumět životu
jako takovému - a to současně v podobě lidského života i v
podobě jiných životních forem.
Z dosud uvedených poznatků o výzkumu v sociální práci
vyplývá, že výzkum v sociální práci je důležitý pro to,
abychom mohli vytvářet teorie. Teorie je zobecněnou
skutečností, není to jen kniha nebo článek, který vznikne v
pracovně svého autora. Teorie je zobecnělou a tudíž
přenositelnou zkušeností, která může a má být užitečná
profesionálům v praxi, kteří se setkají s podobným případem,
příběhem, situací nebo právě metodou práce. Toto se týká
právě AASW a v jejím rámci způsobu vedení psa, který jsme
označili za etologicko-emoční. Proto je zde na výzkum kladen
takový důraz.
Profesionál v praxi, který se specifickým způsobem zabývá
AASW a užívá trénované zvíře - zde psa - má možnost
pozorovat efekt své praktické činnosti a pokud má osvojeny
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kompetence výzkumníka, má možnost zaznamenat své
pozorování v podobě kazuistiky či příkladu dobré praxe. Z
více pozorování pak může vzniknout kazuistická studie,
sborník příkladů dobré praxe, metodická příručka a v závěru
také ucelená metodologie v praxi pozorovaného přístupu.
Pokud zasadíme takovou studii do teoretického rámce sociální
práce, je možné teorii sociální práce rozšířit o novou část. To
je ostatně model vývoje vědeckého myšlení a poznávání.
Pokud se vrátíme do praxe sociální práce, můžeme
konstatovat, že výzkum je v současné době nejen potřebným,
ale také žádaným procesem. Jak říká např. Matulayová (2011,
s. 9-10) organizace poskytující sociální služby vítají důkazy a
konkrétní a použitelné záležitosti. Například často potřebují
změřit své činnosti, porovnat s praxí jiných organizací a
navrhnout nezbytné změny k lepšímu. Výzkum je o poznání
reality. Realita se mění, každý ji vytváří jinak a proměnné
mohou různě splývat. Každý výzkum má svoje limity, je však
třeba směřovat k tomu, abychom v rámci svých možností
porozuměli tomu, co se děje, nebo abychom to alespoň v té
chvíli, v tom okamžiku a s těmi nástroji, které máme k
dispozici, změřili.
Skutečně realitě porozumět ale znamená chovat se v realitě
ukázněně, být otevřený skutečnosti a nikoli chtít ověřovat své
hypotézy. Podle posledních trendů formulace hypotéz do
výzkumu v sociální práci vůbec nepatří, jelikož hypotéza a její
sestavení obnášejí významný podíl rešeršní práce a
teoretického výzkumu. To po profesionálních sociálních
pracovnících nelze požadovat. Je vhodné zahájit výzkum v
sociální práci kvalitativním šetřením, tedy vstupem do reality,
kterou chceme zkoumat vyzbrojeni pouze dostupnou
teoretickou znalostí problému a výzkumnou otázkou. Dalším
krokem je pak sbírání výzkumných problémů. Klienti naší
služby, klienti sociální práce a jejich chování, či jeho důsledky
sami otevírají možnosti výzkumu tím, že nám ukazují, jaké
úkoly je třeba řešit. Takto pomáhají formulovat smysluplné
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otázky kvalitativního a následně kvantitativního výzkumu v
sociální práci.
Pro výzkum v sociální práci jsou naprosto esenciální jeho
etické imperativy, které jsou pomocí parafráze výzkumníkova
desatera shrnuty v závěru příspěvku. Na tomto místě je třeba
připomenout a podtrhnout, že výzkum v sociální práci vyplývá
ze zásad a poznatků sociologického výzkumu, a proto
respektujeme skutečnost, že sociální pracovník zkoumanou
realitu svým výzkumem nejen popisuje, ale současně vytváří.
Je důležité umět pracovat s výzkumným fenoménem, kterým
je tzv. bias - zkreslení, dané právě osobou a chováním
výzkumníka. Pokud je splněna podmínka, že výzkumník je
současně sociální pracovník a respondent je současně jeho
klient, pak je zkreslení několikastupňové a přesto, že se mu
nelze vyhnout, lze s ním pracovat.
Jednou z technik je zde například opakovaná aplikace
výzkumné techniky u stejného respondenta v jiné situaci.
Například za účelem naplnění jednoho výzkumného cíle
realizujeme se stejným respondentem několik pozorování,
několik rozhovorů a každý záznam pak vyhodnocujeme zvlášť
jako samostatný případ.
Například
Pokud chceme opravdu porozumět efektu působení zvířete v
procesu sociální intervence, je třeba pozorovat několik
kontaktů téhož klienta s tímtéž pracovníkem a psem. Z
výzkumného hlediska je velmi zajímavé, pokud může být
taková intervence zaznamenána například jako audiozáznam,
nebo lépe videozáznam, a sociální pracovník může kombinovat
informace ze svých poznámek, z reflexe svých prožitků, ze
signálů psa také se záznamem. Samotný kontakt za přítomnosti
psa může trvat cca 15 minut, výzkumná práce se záznamy až
několik hodin. Již prosté sledování či poslouchání jednotlivých
záznamů ukazuje širokou škálu reakcí a efektů, ke kterým
intervence vede. Pokud lze realizovat „kontrolní“ pozorování
situace pracovník – klient bez přítomnosti psa, je to z
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výzkumného hlediska velmi výhodné. Vyhneme se přehnaným
interpretacím a zkreslením, ke kterým často vede podvědomá
snaha připisovat psovi „větší zásluhy“, než ve skutečnosti má.
Teprve poté sestavujeme příběh klienta, nebo případ, ale
stále ještě netvrdíme, že jde o dokonalé poznání klienta nebo
problému nebo situace, ve které se nachází, ani metody, kterou
jsme v intervenci použili.
Výstupem výzkumu v sociální práci je vždy pouze přibližná
představa o tom, co můžeme vědět o klientovi, jeho situaci,
problému, který společně řešíme, metodě, kterou při práci s
klientem používáme. Výzkum v sociální práci, přesto, že je
aplikovaný, je stále nehodnotící. To znamená, že jeho
konečným výsledkem není hodnocení na škále dobře - špatně,
nebo dostatečně - nedostatečně apod. Výsledkem výzkumu v
sociální práci je detailní a zejména kontextuální popis
zkoumaného fenoménu tak, jak je v dané situaci
výzkumníkovi - sociálnímu pracovníkovi přístupný, a
současně vyvození návrhu opatření pro praxi, které z výzkumu
vyplynulo. V tomto bodě je třeba být obzvláště metodologicky
ukázněný a vyvozovat opravdu pouze ta opatření, která lze
podepřít daty z výzkumu, neinterpretovat, nedovozovat,
nevkládat do sociální reality nic, co tam během našeho
pozorování nebylo.
Příkladem naopak hodnotícího výzkumného modelu, který
je užíván zcela záměrně za účelem hodnocení efektivity
nástrojů sociální práce, je evaluační výzkum.
4 Základní výzkumné modely - evaluační výzkum
Příkladu dobré praxe evaluačního výzkumu je v tomto
sborníku věnován samostatný příspěvek, proto se na tomto
místě lze omezit pouze na vysvětlení základních východisek
tohoto výzkumného modelu a obecnějších možností jeho
využití. Jedná se o model akčního výzkumu, tzn., že
východiskem je stále sociologický (nehodnotící) výzkum a
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aplikovaný výzkum v sociální práci (nehodnotící), které ústí v
model, jehož samotným účelem je měnit zkoumanou realitu.
Evaluační výzkum je považován za praktický nástroj nejen
popisu a mapování sociální práce, ale zejména její okamžité
proměny. Matulayová (2011, s. 8) zdůrazňuje, že v
evaluačním výzkumu se jedná o zkoumání účinnosti intervencí
sociálních pracovníků. Pokud by sociální pracovníci v AASW
měli právě takové nástroje, mohli by daleko zodpovědněji a s
větší rozvahou jasně formulovat, co jako sociální pracovníci
vlastně potřebují, co by měli dělat a jak postupovat.
Cílem evaluačního výzkumu je prostřednictvím dat od
příjemců služby a všech dalších tzv. stakeholderů (všech
subjektů, které mají zájem na změně klientovy situace)
ovlivňovat podobu služby už v samotném průběhu - procesu
její realizace. Evaluátor je člověk, který je odborníkem na
výzkum, je dobrým znalcem sociální práce v podobě služby,
kterou evaluuje, ale není aktuálním vykonavatelem sociální
intervence. To znamená, že jako poučený profesionál ví, na co
se má při svém pozorování zaměřit, současně věnuje pozornost
veškerému kontextu realizované služby tak, aby mohl
vyhodnotit význam jednotlivých faktorů, které do výkonu
služby vstupují. Výsledkem jeho práce pak musí být nezávislá
– ale současně expertní - reflexe práce profesionála v sociální
službě a formulace doporučení pro budoucí podobu služby,
pro další kontakt s klientem tak, aby služba skutečně
naplňovala svou filosofii a cíle, tak aby byla efektivní.
Výstupem práce evaluátora jsou evaluační zprávy, na jejichž
základě pak mohou poskytovatelé (nejen) sociálních služeb
prokazovat svou legitimitu, mohou podepřít své argumenty
pro rozšiřování služeb a jejich modifikaci, které mohou být
spojeny s vyššími finančními nároky.
Jak vidíme, evaluační výzkum je velmi užitečným
nástrojem pro prezentaci výkonu konkrétní praxe v
konkrétním zařízení tak, aby byla srozumitelná co nejširší
veřejnosti a to nejen odborné, ale i laické. Evaluační výzkum
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lze proto zařadit mezi nástroje kontroly kvality a
transparentnosti služeb a zejména sociálních služeb. To je
oblast, která se v AASW otevírá jako naprosto zásadní.
V modelu sociální práce s asistencí zvířat využíváme
evaluační výzkum právě proto, že v odborné i laické veřejnosti
jsou zakořeněny mnohé představy o roli a efektu působení
zvířete - zejména psa - na klienta sociální služby. Abychom
však mohli hovořit o skutečně profesionální a expertní
činnosti, musíme umět popsat to, co se v kontaktu klienta,
pracovníka a zvířete děje. Pouze na základě dat z výzkumu si
můžeme nárokovat pozici expertů, kteří mohou být
respektováni v multidisciplinárním týmu těch, kteří provázejí
klienta sociální služby jeho obtížnou sociální situací. Jsou to
data z evaluačního výzkumu a odbornost evaluátora, které jsou
dobrým východiskem pro to, abychom se mohli z „pejskařů“,
kteří přichází „potěšit seniora“ upoutaného na lůžko, stát
profesionály, kteří poskytují sociální službu v její specifické
podobě, jakou je sociální práce s asistencí zvířat. Jak bude
uvedeno v dalším příspěvku, z evaluačních výzkumů v Elva
help z.s. také vyplývá efektivita etologicko-emočního modelu
k tréninku psa, jelikož právě s takto připravovanými a
pečovanými psy, zaznamenávají pracovníci Elva help z.s.
nejlepší výsledky.
Závěr
Před tím, než budou shrnuty nejvýznamnější body tohoto
příspěvku, je třeba téma doplnit o etický rozměr, či imperativ
výzkumů v sociální práci.
Zde se můžeme velmi jednoduše opřít o jakési desatero
výzkumníka, neboli desatero etického chování ve výzkumu v
sociální práci, které formulovala Dohnalová (2011, 23–24):
- soukromí a důvěrnost jsou základními požadavky, bez
jejichž naplnění by neměl být výzkum realizován, či
zveřejněn. Sociální pracovník v roli výzkumníka musí být
schopen zajistit a vysvětlit svým respondentům, jakým
způsobem dosáhne toho, že jednotliví lidé nebudou na
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základě svých odpovědí z výzkumu identifikováni. Zároveň
je třeba respektovat skutečnost, že každý oslovený člověk
má právo účast ve výzkumu odmítnout,
poučený souhlas je požadavkem vyplývajícím z
předchozích bodů, kdy je doporučováno, aby sociální
pracovník v roli výzkumníka vždy mohl doložit písemnou
nebo audio podobu souhlasu, který získal od svého
respondenta,
emoční bezpečí zajistíme v prvé řadě tak, že si uvědomíme,
že každá námi položená otázka může být pro klienta v roli
respondenta výzkumu osobně citlivá či významná, byť nám
tak nemusí připadat. Respondent má mít vždy příležitost
vyjádřit své pocity, které v něm otázka vyvolala, nebo
odmítnout odpověď,
citlivost výzkumníka je požadavkem na to, aby každý
výzkumník byl nejen odborníkem, ale také citlivým
člověkem, který si všímá reakcí ostatních a umí jim zajistit
výše zmíněné emoční bezpečí,
zatajení cílů a okolností výzkumu je situace, které bychom
se měli vyvarovat, byť připouštíme, že ne vždy je možné
respondentům vysvětlit vše, co se výzkumu a jeho využití
týká. Pokud musíme něco zatajit, měli by být respondenti
seznámeni alespoň s důvodem onoho utajení,
princip řádného citování a odkazování! Je velmi důležité se
vyhnout plagiátorství či jiným formálním pochybením,
která by znehodnotila naše úsilí a data jím získaná,
reciprocita je jakousi spontánní reakcí sociálního
pracovníka - výzkumníka, který může během výzkumu,
tedy setkávání se s respondenty v obtížných životních
situacích, pocítit potřebu oplatit jim jejich laskavost v
podobě poskytnutých dat např. tím, že na jejich situaci
upozorní příslušné instituce či jinak zahájí (se svolením
respondentů) akci ke změně jejich neutěšených životních
podmínek,
zpřístupnění práce účastníkům výzkumu. Je vhodné
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zprostředkovat respondentům výsledky šetření, pokud o toto
projeví zájem,
- zodpovědnost výzkumného pracovníka za kvalitu a
přiměřenou interpretaci získaných dat.
Pro lepší porozumění a shrnutí celé disputace o roli
výzkumu v AASW s pomocí psa lze zdůraznit, že:
a) pohybujeme se v oblasti tzv. people professions, tedy
profesí zaměřených na člověka, pomáhajících profesí.
Základním východiskem pro porozumění reality AASW se
psem je rámec vztahu, který vzniká mezi člověkem v roli
klienta služby a člověkem v roli pracovníka,
b) vztah mezi pracovníkem a klientem je definován
legislativně a institucionálně a je pojmenován jako sociální
práce. Ta má své jasné imperativy, které jsou nevyhnutelné,
c) teprve zatřetí hovoříme o specifickém přístupu, který může
pracovník nabídnout klientovi a kterým může být AASW za
pomocí psa trénovaného v etologicko-emočním přístupu,
d) sociologický výzkum takové situace nehodnotícím
způsobem popisuje. Líčí, co se děje v interakci pracovník klient - pes - prostředí,
e) aplikovaný výzkum v sociální práci užívá data k formulaci
příkladu dobré praxe, ze kterého lze odvodit praktická
opatření pro praxi sociální práce s asistencí zvířete, psa,
f) evaluační výzkum hodnotí každou intervenci zvlášť,
umožňuje měnit schéma interakce pracovník - klient - pes prostředí flexibilně tak, aby sociální práce s konkrétním
klientem za pomoci konkrétního psa nabývala efektivních
forem,
g) efektivita je významná jak pro klienta - vnímá téměř
okamžité efekty pro sebe, rodinu, práci, bydlení atp.; tak pro
pracovníka - má okamžitou zpětnou vazbu o tom, zda to, co
dělá, směřuje k naplnění zakázky, kterou uzavřel s klientem;
také pro psa, jehož welfare je v etologicko-emočním
přístupu základem dobré praxe; tak pro společnost efektivní služba je krátkodobá, tudíž po společnost levnější.
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Odbor AASW a jeho oblast Zooterapie metody a aktivizační prvky
Branch AASW and his area Zooteraphy - methods
and motvatiobal techniqes
Andrea Tvrdá
Abstrakt
Analýza oboru Zvíře v sociálních službách (AASW). Podmínky pro
potenciální vývoj nových koncepčních metod a aktivizační prvky, v
oblasti zooterapie (animotherapy). Obor AASW zahrnuje šest
základních oblastí. Podstatou je sociální práce s mezioborovým
přesahem do sféry nelékařského, vzdělávacího a humanitního a
zoologického resortu biologie. Tento obor tedy vyžaduje
multidisciplinárně vzdělané pracovníky, se schopností spolupracovat
se zvířaty, komunikovat s lidmi a s nadáním empatie.
Summary
Analysis of field Animal Assisted Social Work (AASW). Potential
production of new conceptual methods and activation techniques,
within the area of Zootherapy (animotherapy). AASW has covers six
basic areas. The essence is social work, it is an interdisciplinary
overlap to a nonmedical, educational and humanities directions and
zoology - biology, ethology. This field requires a multidisciplinary
educated workers, he know with animals cooperate, to communicate
with people, have empathy.
Kľúčové slová
AASW, zooterapie, koncepční metoda, aktivizační prvek, vývoj,
vzdělávání
Keywords
AASW, zooterapie, koncepční metoda, aktivizační prvek, vývoj,
vzdělávání

Úvod
Zooterapie (Animoterapie) je jen jednou ze 6 oblastí oboru
Zvíře v sociálních službách (AASW). Jehož rozbor
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předkládám pro zřetelnější ukotvení se v ucelené představě
míry potřebných znalostí a dovedností aktéra - člověka a jeho
terapeutického zvířete - psa, zaměříme se tedy na jeden z typů
zooterapie - canisterapie (terapeutickým zvířetem je pes).
AASW (zvíře v sociálních službách) je ucelený obor, který
obsahuje šest základních oblastí, jeho podstatou je sociální
práce zaměřená na umění měkkých dovedností. Svým
působením má mezioborový přesah do všech nelékařských,
edukačních a vůbec humanitních směrů. Díky aktivní
přitomnosti zvířete v roli prostředníka až partnera přesah
zasahuje i do zoologie v její nejširší podstatě. Tento obor si
vyžaduje pracovníky vzdělané multidisciplinárně, navíc
nadané empatií a smyslem pro kooperaci se zvířetem a
komunikaci s lidmi.
1 Rozbor AASW
a) oblast aktivace se zvířetem: aktivace je jakákoli cílená
změna stávajícího stavu, např.:
- tělesného vjemu: čití, polohy,
- prostorového vjemu: vertikalizace, interier-exterier,
- změna prostředí: teplota, světlo, zvuky, atmosféra, situace,
- smyslového vjemu: zrakové podněty, hmatové podněty,
sluchové podněty, čichové,
- komunikačního zážitku: verbál, neverbál, jiný k. kanál,
- informačního pole: téma, FtF, tel., internet, 1:1, 1:více,
- sociálního prožitku: klid-samota, skupina-živo, kooperace,
seberealizace, sdílení,
- změna psych. prožívání: relaxace, vzpomínání, fantazie,
průchod emocí, atd.
Pozitivní působení prostřednictvím terapeutického zvířete,
založené na obecných cílech metody, většinou dobrovolníkem
vědomě necílených, jako jsou:
- stimulace smyslů (zrak, sluch, hmat, chuť, čití, čich)
- podpora kognitivních funkcí (poznávací funkce),
- oko- ruka,
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- podpora motivace,
- stimul k tělesné aktivitě (od uvolnění-relaxace po akci jemná, hrubá motorika),
- psychický stimul (nálada, emoce, myšlení),
- komunikační stimul,
- sociální chování,
- podpora edukačního procesu,
- osvěta, ukázka,
- rozvoj her, fantazie, kreativnosti a pod.
Využívané základní metody:
AAA - metoda aktivizačního, podpůrného procesu
zaměřeného na sledování obecného cíle klienta/ů (zvíře
asistující aktivaci).
Aktér - dobrovolník, nezná anamnézu, diagnózu, procesní
postupy, plány a cíle klienta. Nenahlíží, nevede, nevpisuje do
složky klienta.
Dobrovolník je v evidenci mateřské organizace, je jí
uceleně proškolený v kontaktu s klienty a dále je proškolen
základním kurzem AAA s minimálně 25 hodinami teorie a 20
hodinami praxe, dodržuje Etický kodex canisterapeuta a
absolvuje alespoň 1x za rok intervenční sezení ve své mateřské
organizaci.
Definice:
Pozitivní
působení
proškoleným
dobrovolníkem,
prostřednictvím zvířete na klienta, které naplňuje obecně
známé cíle metody AAA. Tým (dobrovolník a zvíře) za
klienty dochází do zařízení sociálního, zdravotního i školského
typu.Tým je veden mateřskou organizací, která vydává
osvědčení o způsobylosti týmu k této činnosti. Při práci s
klientem je tým pod vedením odborníka na klienta.
b) oblast Zooterapie:
- zooterapeut-asistent je vzdělán v oboru sociálních služeb minimálně jako Pracovník v sociálních službách, vzdělává
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se tedy dále podle zákona o soc. sl.. Má další vzdělání ve
smylu terapeutického a pedagogického procesu. Anamnézu
a diagnózu klienta zná. Při práci s klientem konzultuje s
odborníkem na klienta, do dokumentace klienta vpisuje.
Cíle a plány spolu s odborníkem na klienta stanovuje a
reviduje.Vlastní dokumentaci si vede. V zařízení (kde je
klient) je zaměstnán.Asistuje při školeních o oboru,
- zooterapeut je vzděláním VŠ v sociálních službách, VŠ
pedagogika + rekvalifikační kurz Pracovníka sociální služby.,
VŠ Psychologie + rekvalifikační kurz Pracovníka sociální
služby, vzdělává se tedy podle zákona o sociálních službách.
Má další vzdělání ve smylu terapeutického a pedagogického
procesu. Anamnézu a diagnózu klienta zná, cíle a plány
stanovuje, reviduje. Výsledky své práce s klientem konzultuje
s kolegy a odborníky na klienta. Vede dokumentaci klienta.
Vpisuje do stávající dokumentace klienta. V zařízení (kde je
klient) je zaměstnán, publikuje, školí, podílí se na výzkumu.
Zooterapeut i zooterapeut-asistent zná anamnézu, diagnózu,
procesní postupy, plány a cíle klienta. Nahlíží, vede, vpisuje
do složky klienta, má odpovídající vzdělání (sociálno,
pedagogika, KI), v mateřské organizaci je zaměstnán a nebo
dobrovolníkem. V zařízení kde žije klient je zaměstnán
(dohoda). Průběžně se vzdělává a účastní aktivně seminářů,
dodržuje Etický kodex a absolvuje alespoň 1x za rok
intervenční sezení ve své mateřské organizaci. Zooterapeut
publikuje, podílí se na výzkumu a vývoji oboru, školí a
přednáší o oboru.
Využívané základní metody:
- AAT - podpůrný, sociálně-terapeutický proces zaměřený na
sledování osobního a plánu cíle klienta (Zvíře asistující
terapii),
- AAE - podpůrný, edukačně-terapeutický proces zaměřený
na edukační cíle klienta (Zvíře asistující terapii),
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- AAI - sociálně-terapeutický proces krátkodobého cíle,
zejména za účelem prevence krizové situace (Zvíře asistující
intervenci),
- AACR - krizová intervence, tedy intervence, která následuje
po prošlé krizi klienta (Zvíře asistující krizové intervenci),
- AAA - základní metoda, jejíž techniky jsou nedílnou
součástí všech výše uvedených metod (Zvíře asistující
aktivaci)
Definice
Pozitivní působení zooterapeuta-asistenta a nebo zooterapeuta,
prostřednictvím zvířete na klienta, kde je základem ujednání
zakázky a společné stanovení socio-terapeutického cíle a
sestavení plánu s klientem. Odborník působí zvolenou
metodou (AAT, AAE, AAI, AACR) v jejíž oblasti je vzdělán,
prvky metody AAA využívá jako běžnou součást. Tým
(člověk a zvíře) za klienty dochází do zařízení sociálního,
zdravotního i školského typu a domácností.Tým je evidován
mateřskou organizací, která vydává osvědčení o způsobylosti
týmu k této činnosti. Zooterapeut-asistent při práci s klientem
konzultuje s odborníkem na klienta.
Zooterapeut konzultuje s odborníky výsledky své práce,
pracuje samostatně, dále publikuje, vede výzkum a školí.
c) oblast Pet-terapie:
- zooterapeut vchází do sociálního prostředí klienta a edukuje
a zmocňuje člena klientovi sociální sítě (zejména rodina) k
účelné práci se stávajícím zvířetem žijícím s rodinou
klienta, a nebo žijící v jeho sociálním prostředí. Dále je pro
tuto rodinu zooterapeut konzultantem – poradcem v dalším
jejím vývoji sociálno-terapeutického procesu, ve kterém je
rodina podporována k sebepodpoře - seberealizaci, tedy
sociálně je rehabilitována.
Zooterapeut zná anamnézu, diagnózu, procesní postupy,
plány a cíle klienta. Nahlíží, vede, vpisuje do složky klienta,
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kterou vede. Zooterapeut má odpovídající vzdělání (sociálno,
pedagogika, KI), v organizaci je zaměstnán a nebo
dobrovolníkem, průběžně se vzdělává a účastní aktivně
seminářů, dodržuje Etický kodex a absolvuje alespoň 1x za
rok intervenční sezení ve své mateřské organizaci.

Definice:
Druhově služba Sociální rehabilitace a Odborného
sociálního poradenství, prostřednictvím odborníka na Zooterapii (zooterapeut) s praxí v AAA, AAT, AAE, AAI a nebo
AACR, který provádí šetření v rodině či sociální sklupině
klienta v místě, kde klient žije. Indikuje AASW, informuje,
edukuje a nacvičuje s rodinou (sociální skupinou), jak zapojit
stávající zvíře v rodině (soc. skupině) do sociálněterapeutického procesu ku prospěchu klienta. Tím rodinu (soc.
sk.) vede k sebepodpoře a zmocňuje ji dále se stává pro rodinu
v této oblasti konzultantem-poradcem, vede dokumentaci.
d) oblast zvíře - koterapeut:
Odborník jiné, zejména nelékařské, profese (fyzioterapeut,
logoped, psychoterapeut, etoped, apod.), cíleně „využije“ u
některých klientů a jen v některých situacích, pozitivní
působení některé z technik z metod AAA, AAT, AAE, AAI,
AACR. Tento odborník nesleduje cíle v Zooterapii, nehledá u
klienta Zooterapeutickou zakázku, provádí formu své profese
a jen občas cíleně využívá pozitivního vlivu zvířete, jako
svého koterapeuta. Zvíře má mít prověřenou povahu z hlediska
znalce povahy daného druhu zvířete, pokud je zamýšleno vést
zvíře k interakci s klientem aktivním způspobem. Odborník se
může vzdělávat v oboru zooterapie.
Definice:
Odborník, zejména nelékařské profese, řeší s klientem cíle ve
své profesi, ku podpoře má terapeutické zvíře, se kterým
někdy, k dosažení některých cílů uvnitř své profese, zahájí
kooperaci. Nehledá zakázku a nestanovuje cíle v rámci
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zooterapie. Nevede oddělenou dokumentaci klienta v procesu
zooterapie. Zvíře má mít prověřenou povahu z hlediska znalce
povahy daného druhu, pokud je v interakci s klientem aktivně.
Odborník se může vzdělávat v oboru zooterapie.
e) oblast asistenční zvíře:
- kynologická metoda - asistenční pes
(pes žije u kynologa, zejména v psinci, v organizaci, kde
kynolog pracuje. Kynolog cvičí psa, přistoupí ke zkoušce,
kterou posuzuje a má hlavní slovo verdiktu, jiný kynolog.
Kynolog potom týden integruje psa se zkouškou s klientem)
- sociální metoda - pes-asistent
(pes žije u rodiny klienta. Sociální pracovník-trenér psů
edukuje klienta a jeho rodinu k tréninku psa. Klient
přistoupí ke zkoušce, kterou posuzuje tým: kynolog a
odborník na diagnózu klienta a ten má hlavní slovo
verdiktu. Pes žije od počátku u klienta - není ho třeba
specificky integrovat)
f) oblast výzkum:
- maturitní, bakalářské, diplomové a jiné absolvenstké práce
na téma zooterapie, projekty ESF, projekty Sociálních
inovací, zahraniční výzkum, výzkumy etologů a
antropologů, sbírky ukázek dobrých praxí, statistické údaje,
sborníky konferencí, apod. - aktivně se ve výzkumu
uplat'nuje zejména Zooterapeut, Pet-terapeut, Odborník s
koterapeutem a trénér Psů-asistentů. Rozsah zkušeností,
způsob zpracování, variabilita příkladů dobré praxe a pod je
ucelená, včetně dat z anamnéz a diagnóz klientů a jasné
definice individuálního plánu a cíle klienta.
Definice:
Cílený sběr dat, kazuistik, dokumentů, důkazů a popisů
dobré praxe, atd. s validní evaluací, vše za účelem podpory
rozvoje kvality a zkoumání možností oboru AASW pro pomoc
a podporu potřebným lidem a zároveň s eliminací negativních
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dopadů na wellfare zvířete v roli koterapeuta, asistenta, či
aktivizačního partnera.
2 Aktivizační prvky a koncepční metody uvnitř oblasti
zooterapie (animoterapie)
Aktivizační prvky
- prvky činnosti, úkonu, uvedení do stavu, jejímž
prostřednictvím cílíme na aktivaci klienta, např. hra se psem
„na skořápky“ s kelímky od jogurtu, kde klient shovává
granuli a vydává povel psovi k hledání. Hra dospělé i dětské
klienty baví a cvičí si tak mmj schopnost fixace oko-ruka a
jemnou motoriku. Tvořit nové tipy těchto prvků je možné
po zvládnutí určité doby práce v oblasti Aktivace se
zvířetem, metodou AAA, kde není kladen důraz na vzdělání
aktéra v oblasti diagnóz a práce s anamnézou a
systemického myšlení v sociálních službách.
Z praxe známe mnoho ověřených nápadů z oblasti her a
jiných tipů interakce mezi člověkem a psem, které aktér
vymyslel, použil, osvědčily se a potom je popsal na akcích
jako je workshop a předal tak dál edukující se veřejnosti.
V současné době je fenomenem zapojovat do her a
aktivačních činností se psem i jiné pomůcky a hračky, zejména
účelně, rukodělně vytvořené (barevné kolíčky, omálovánkové
listy, pexesa, a pod.).
Aktivizační prvek účelně podpoří obecný cíl klientů v
oblasti Zooterapie. Pro jeho vývoj i aplikaci není podmínkou
vzdělání aktéra v oblasti diagnóz či metod práce v sociálnich
službách.
Základní postup:
- výcvik psa v nové dovednosti,
- výroba nebo pořízení doplňkové pomůcky,
- výcvik psa v kombinaci nové dovednosti s pomůckou,
- předvedení dovednosti a pomůcky cílové skupině,
- reakce cílové skupiny formuje cílení,
- popis hry s cílením,
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- užití aktivačního prvku již s avizovaným cílem,
- aktivizační
prvek
se
nabízí
bez
ohledu
na
doložení/nedoložení potřebnosti, cíl je obecný - všeobecně
podpůrný a prospěšný,
- popis a nácvik aktivizačního prvku je předáván jako znalost,
např. na workshopech canisterapeutů, nebo prostřednictvím
internetu.
Koncepční metoda
- ucelená metoda pro konkrétní cílovou skupinu, jejíž cílem
je problematika běžně s cílovou skupinou řešená Např.
koncepční metoda Observačně-strukturální pro cílovou
skupinu děti a mládež s PAS, která může např. pomoci
autistovi pochopit význam slov „za chvíli“ v konceptu
zvýšení své frustrační tolerance (Tvrdá, Hájek), nebo
metoda Motivačně-sebepodpůrná pro cílovou skupinu:
neslyšící děti a mládež (Tvrdá, Svobodová, Hájek).
Tvorba koncepční metody vyžaduje praxi v oblasti
Zooterapie metodou AAA, AAT, AAE, kde je již kladen důraz
na vzdělání aktéra v oblasti diagnóz a práce s anamnézou a
systemického myšlení v sociálních službách.
Základní postup:
- obecná znalost o cílové skupině, znalost běžných metod a
technik práce s cílovou skupinou
- nalezení zakázky klienta (od pedagoga či rodičů,
pečovatele, klienta samotného),
- propojení možnosti psa a sledovaného cíle s metodami
běžné práce s cílovou skupinou tak, aby se docílilo naplnění
zakázky, tím dojde k nalezení nového způsobu - formy,
cesty,
- tuto cestu analyzovat, popsat její postup tak, aby byl
aplikovatelný všem a všude kdo s cílovou skupinou pracuje,
- dát „této cestě“ pracovní název metody,
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- tuto interní metodu aplikovat nejlépe vícekrát po mnoho
měsíců až let,
- pokud pokaždé metoda podpořila cestu k vyřešení zakázky,
potom ji konzultat s kolegy zooterapeuty a pak přednést na
konzilia, konference, supervize, ... o Zooterapii, nebo
publikovat v odborném časopise, či aplikovat ve veřejném
projektu za přítomnosti dalších odborníků, apod.,
- pokud se nikdo neozve s oprávněným - validním prokazatelným "protestem-zpochybněním" proti popsané
metodě, pak ji zadat oficiální název a popis a stává se
jednou z oficiálních koncepčních metod pro danou cílovou
skupinu,
- ucelenou teorii a praxi předávat na vzdělávacích akcích,
zejména pro zooterapeuty.
Každá koncepční metoda obvykle obsahuje několik technik
i stávajících či nových aktivizačních prvků.

Závěr
Od roku 1990, kdy se do ČR dostaly první zprávy a
tendence nějakou podobu zooterapie u klientů aplikovat, se
mnohé změnilo a vděčíme tomu právě přirozenému vývoji a
zejména pak tendenci vzdělávat se v oborech humanitních - v
měkký dovednostech.
Inspirace z oborů speciální pedagogiky, fyzioterapie,
logopedie, sociální terapie a rehabilitace, pedagogiky
volnočasu, specifických terapeuticko-výchovných technik s
tou či onou cílovou skupinou, apod., může oblast zooterapie
pouze posouvat kupředu. Ovšem podmínkou je motivace
vzdělávat se v oblastech jmenovaných oborů, neboť pouze
nová dovednosti psa, jak je uvedeno výše, nezasahuje do
hloubky věci a tedy neposouvá naše schopnosti pomoci řešit
cesty k cílům osob s potřebností. Potenciál psa máme, chybí
stále více potenciálu člověka. Z uvedených faktů vyplývá, že
právě aktéři - zooterapeuti, schopni tvořit nové koncepční
metody, tedy se vzděláním v uvedených, strategických
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oblastech, mohou oblast zooterapie významně kvalitativně
posouvat.
Východiskem je moderní typ nastavení edukačního procesu
v zooterapii (animoterapii) - interaktivní s podáváním důkazů,
školen nejlépe pouze přímými praktiky, dnes již i s 15 - 20
letou praxí. Například ELVA HELP z.s., jako praktikující i
školící organizace, nastavila školící systém, ve kterém
studenta vede k systemickému chápání procesů při AASW a
ke kompetencím v tvorbě koncepčních metod.
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Kvalita animoterapie kontrolovaná
pomoci evaluace služby
The Quality of Animal-Therapy Monitored by
Evaluation of the Service
Kateřina Thelenová
Abstrakt
Cílem příspěvku je představit příklad dobré praxe kontroly kvality
animoterapie pomocí evaluace služby. Tento příklad dobré praxe je
formulován na základě úspěšné sociální inovace, kterou realizovala
nestátní nezisková organizace Elva help z.s. v Liberci v letech 20142016. Sociální inovace nese název Pes-asistent a je realizována jako
součást nabídky služeb sociální rehabilitace v Elva help z.s. i nadále.
Vznik sociální inovace byl podpořen projektem ESF, tedy
financován z Evropských strukturálních fondů, a ze státního
rozpočtu ČR. Příspěvek je strukturován jako příklad dobré praxe a je
zpracován téměř výhradně na základě dokumentů a dat z
evaluačního výzkumu, který byl povinnou součástí projektu.
Zdrojová data jsou dostupná v databázi produktů ESF (dostupné z:
https://esf2014.esfcr.cz/dap/default) a na webových stránkách
organizace Elva help z.s. (www.elvahelp.cz).
Summary
The goal of this article is to show the good praxis example of quality
control of animal-therapy through the evaluation of the service. This
example of good praxis is formulated on the basis of a successful
social innovation which was realized by the non-profit nongovernment organization Elva help z. s. in Liberec in years 20142016. The social innovation is called Dog-assistant is realized as a
part of the social rehabilitation service offer in the organization so
far. The creation of the social innovation was supported by the
project from ESF; it was financially supported by the European
Structural Funds and the state budget of the Czech Republic. This
article is structured as a good praxis example and the data used in it
comes mostly from the evaluation research which was obligatory
part of the project. The source data is available in the ESF products
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databases (https://esf2014.esfcr.cz/dap/default) and on the web side
of Elva help z.s. organization (www.elvahelp.cz).
Kľúčové slová
kontrola kvality animoterapie, evaluační výzkum, pes-asistent,
sociální inovace
Keywords
Monitoring the quality of animal-therapy. Evaluation research. Dogassistant. Social innovation.

Úvod
Animoterapie je další z řady termínů, které se v česku
objevují a vztahují se k práci zvířat a práci se zvířetem v
situacích, kdy je třeba terapeuticky působit na člověka. Dle
společnosti Anitera o.p.s. (www.animoterapie.cz) lze
animoterapii využít ve školách, ve zdravotnických zařízeních,
zařízeních poskytujících sociální služby. Stejný zdroj uvádí, že
výsledky animoterapeutických činností se prolínají do
výzkumu lidského a zvířecího chování, všeobecné a speciální
pedagogiky, psychologie, psychiatrie, sociologie, gerontologie
a gerontopsychiatrie, výzkumu socializace, humánní a
veterinární medicíny. U nás je obor v současnosti přednášen
na Jihočeské univerzitě, Masarykově univerzitě, Karlově
univerzitě (jen hippoterapie). Je však důležité dodat, že pojem
animoterapie je vymezen v souladu s pojmem zooterapie a tyto
pojmy jsou v praxi poskytovatelů těchto aktivit často
zaměňovány, jako by šlo o synonyma.
Zahraniční zdroje ukazují, že se o synonyma nejedná a že je
vhodné vždy přesně říci, o jakou činnost se jedná v případě, že
ji označíme obecným termínem animoterapie – terapie za
pomocí zvířat. Pojmové ukotvení animoterapie v českém
vědeckém ani praktickém diskursu však není cílem tohoto
příspěvku. Stručný exkurz do pojmového aparátu byl
nezbytný, jelikož příklad dobré praxe, který je obsahem tohoto
příspěvku spadá do oblasti aktivních činností profesionála se
zvířetem - v tomto případě se psem - za účelem terapeuticky

89

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

působit na jedince a jeho rodinu. Terapeutické působení zde
má však jeden významný rozměr, a tím je rozměr sociální
terapie. Jedná se tedy o příklad animoterapie, sociální terapie
pomocí specificky připraveného psa-asistenta. Jejím cílem je
sociální a potažmo psychosociální rehabilitace klienta, jeho
rodiny a prostředí. Abychom mohli vyhodnotit míru terapie,
tedy míru, do jaké skutečně došlo k obnovení nebo posílení
sociálních kompetencí klienta, používáme evaluační výzkum.
Jeho základní filosofie byla zmíněna v příspěvku Metody
výzkumu v etologicko-emočním přístupu k vedení psa, zde
budou prezentovány konkrétní postupy a výstupy
realizovaného evaluačního šetření v procesu realizace sociální
inovace s názvem Pes-asistent.
1 Motivace pro zpracování příspěvku
Hlavní motivací pro zpracování tohoto příspěvku je ukázat
konkrétní příklad projektu, který se v okamžiku zahájení své
realizace stal reálnou aktivitou s jedinečnou cílovou skupinou,
projektu, v němž je dokázáno, že odborně kontrolovaná
animoterapie v podobě tréninku psa-asistenta přináší
jednoznačné a okamžité hmatatelné důsledky. Je důležité
ukazovat jasně ohraničené, jasně definované činnosti s
odborně vedeným psem, které vedou k výsledkům, jež mají
důsledky pro život jedince, rodiny i společnosti. Takové
příklady pomáhají rozvíjet obor animoterpie (případně
zooterapie) jako skutečně profesionální praxi a vytvářejí
prostor pro expertní reflexi, jež pokládá základy pro vědeckou
činnost v této oblasti. Vzdáleným, i když ne nereálným cílem
takových textů, by mělo být vytvářet jasný odborný diskurz,
který ohraničí kontrolovatelné a profesionální činnosti se
zvířaty od laických, neodborných. Obě sféry mají své
opodstatnění a uživatele, je však důležité začít tvořit jasnou
hranici mezi nimi. I toto je součástí motivace pro zpracování
následujícího textu.
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Příklad dobré praxe je zpracován dle obecné logiky, v prvé
řadě je třeba stručně vysvětlit, jaký problém řeší inovace Pesasistent.
2 Vymezení problému, který Pes-asistent řeší
V praxi poskytovatele registrovaných sociálních služeb se
pracovníci Elva help z.s. již od roku 2009 setkávají s
poptávkou specifických služeb pro jedince a rodiny, které se
potýkají se sníženou nebo snižující se sociální kvalitou života
v důsledku specifických potřeb. Záměrně nehovoříme o
postižení nebo diagnóze, pracujeme na nízkoprahové bázi, to
znamená s jedinci a rodinami, kteří potřebují takovou pomoc a
podporu, na kterou umíme reagovat nabídkou našich služeb.
Konkrétní název postižení nebo diagnózy zjišťujeme až na
druhém místě. Na místě prvním jsou každodenní potřeby
klienta a jeho rodiny.
Problém, který pes-asistent jako konkrétní forma
psychosociální rehabilitace za využití specificky vedeného psa
řeší, je tedy absentující nabídka služeb, které by uměly
reagovat právě na potřeby lidí a rodin, které mají pocit, že již
veškeré možnosti vyčerpali. Jsou to také rodiny, které mají
zkušenost s asistenčními zvířaty a tuto zkušenost hodnotí jako
jejich situaci nevyhovující. Proto vznikla služba pes-asistent,
která je založena primárně na principech sociálních, nikoli
kynologických. Kynologické zázemí a principy přípravy
asistenčních psů tato inovace neruší ani nezpochybňuje,
naopak, jedná se o rozšíření nabídky služeb, které mohou
využít lidé v obtížené životní situaci v důsledku postižení.
Osoby se zdravotním postižením totiž tvoří výrazně
heterogenní skupinu, které je třeba nabídnout aktivní přístup
služby zohledňující jejich specifické potřeby. Pes-asistent jim
nabízí službu, která jde za klientem do jeho přirozeného
prostředí, respektuje nutnost podpořit vazby psa a celé rodiny,
nikoli pouze jednoho jejího člena, který je klientem. Problém
stávajícího systému přípravy asistenčních zvířat je také v
časové náročnosti, kdy klient pasivně čeká na psa 1-2 roky,

91

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

kdežto psa-asistenta má od počátku realizace služby. Pesasistent přináší nejen ekonomické benefity, ale právě benefity
sociální. Je to terénní služba, individuální práce, respekt,
participace, aktivní přístup, spoluzodpovědnost klienta uživatele - příjemce na procesu. Cílem je pes, kterého si
„trénuje klient sám", s pomocí odborné služby, s podporou a
vedením. Pes-asistent řeší problém klienta, který byl dosud
pasivní a chce a umí být aktivním tvůrcem svého života, nikoli
jen spotřebitelem služby, kterou dostane připravenou „na
zlatém podnose“.
3 Způsob řešení problému – Pes-asistent
Pes-asistent je zvíře, které je specificky vedeno odborným
pracovníkem, který respektuje principy tzv. sociálního
systému. Klient - člověk s postižením, rodina s
handicapovaným jedincem atd. žádá o službu, do jejíž
realizace je okamžitě aktivně zapojen. Pes-asistent je trénován
klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných
situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa,
zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela
účelové dovednosti, zkoušku-atest psa hodnotí odborník na
diagnózu klienta. Klient se ze strany organizace poskytující
psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně
vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí
u atestu psa je expert na handicap klienta a na projevy
postižení v každodenním životě a posuzuje tedy reálnou
účelnost pomoci psa-asistenta klientovi. Doba čekání na
aktivní zapojení do služby v sociálním systému je 1 až 3
měsíce a zahrnuje čas na detailní a opakované sociální šetření
u klienta a hledání vhodného psa a vyšetření jeho zdraví a
povahy. Cílem je rehabilitovaný klient, který si vlastními
silami trénoval psa-asistenta pro účelnou pomoc – konkrétní
podobu animoterapie s využitím psa. Protože je pes-asistent od
počátku v rodině, je zde výrazně eliminováno riziko nesouladu
či bariér v procesu sžívání v budoucnu.
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4 Nástroje realizace sociální inovace
Vstupní řízení s klienty, neboli zahájení služby pes-asistent,
zahrnuje oslovení a výběr klientů, první kontakt, pečlivé
vstupní šetření s cílem navázat spolupráci - nabídnout službu.
Vstupní řízení zahrnuje navázání kontaktu s potencionálními
klienty, příp. jejich zástupci; představení služby, cíle, způsoby
práce, podmínky, evaluaci; sociální šetření potřeb klienta
(seznámení s diagnózou a specifickými projevy či potřebami v
kontextu psychosociální rehabilitace pomocí psa-asistenta) a
potřeb celé rodiny; specifikace výběru psa, příp. práce se
stávajícím klientovým psem; sociální šetření s praktickou
ukázkou práce se psem z organizace, ukázku nových postupů
péče a vedení psa v rodině. Cílem je uzavření kontraktu s
vhodným klientem, který může využít sociální systém výcviku
psa-asistenta pro svou psychosociální rehabilitaci. Hlavní
principy práce s klienty služby s pomocí psa-asistenta jsou:
- aktivní zapojení klienta od počátku, individuální práce,
odborné sociální šetření, respekt ke specifickým potřebám,
které vyplývají ze zdravotního postižení klienta,
specifickým projevům, prostředí, rodiny; aspekt komunitní
(obchod, doprava, zaměstnání apod.), práce s
multidisciplinárním týmem, specifická zakázka, která
vyhovuje klientovi i organizaci,
- klienti jsou odborně vedeni a podporováni při tréningu psaasistenta tak, aby byla naplněna individuální zakázka.
Služba je pravidelně dostupná v terénní formě, klientům je k
dispozici průběžné poradenství, řešení krizových situací,
podpora, motivace. Cílem je naplnit všechny etapy tak, aby
klient vykonal zkoušku se psem. Hlavním cílem je klient,
který si vytrénoval v rámci svých možností psa-asistenta pro
psychosociální pomoc pod odborným vedením týmu,
- je realizována samotná inovace, jejíž nedílnou součástí je
průběžná evaluace, průběžné videozáznamy a konkrétní
výstupy animoterapie v podobě psa-asistenta trénovaného
pro individuální podobu terapie u klienta či v rodině,
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komunitě.
Nedílnou součástí služba s názvem pes-asistent je průběžné
a nízkoprahové poradenství. Zde odborní pracovníci týmu
poskytují službu poradenství, které se týká samotného procesu
tréninku psa-asistenta, jeho života v rodině, jeho welfare,
efektů, které má jeho přítomnost na celý sociální systém
klienta. Služba zahrnuje také poradenství pro potencionální
klienty, odbornou veřejnost. Forma poradenství je závislá na
potřebách klienta. Nejčastější je emailová komunikace,
telefonní rozhovory, poradenství přes Skype. Rovněž je
dostupná odborná poradna, místo, kde mohou zájemci klást
dotazy týkající se projektu, sociálního systému atd. Odborné
poradenství poskytují kompetentní pracovníci týmu
poskytovatele služby.
Lze shrnout, že hlavními dvěma modely práce s klientem
animoterapie v podobě psa-asistenta je přímá práce v rodině či
s individuálním klientem, podpora a pomoc při tréninku psaasistenta. Druhou rovinou je pak poradenství, které se přísně
nízkoprahové, tzn. dostupné časově, místně, finančně i
odborně.
5 Nástroje hodnocení inovace - evaluace
Evaluace jako nástroj průběžné kontroly kvality služby pesasistent je založena na třech krocích, které absolvují klienti v
procesu aktivní přípravy psa-asistenta. Jedná o vstupní,
průběžnou a výstupní (či závěrečnou) evaluaci. Vstupní
evaluace zahrnuje dotazníkové šetření realizované souběžně se
zahájením služby. Získávána jsou základní data o klientech respondentech, o jejich očekáváních, potřebách a představách.
Průběžná evaluace má charakter převážně kvalitativního
šetření pomocí individuálních otevřených rozhovorů a
skupinových rozhovorů s klienty. Dále je realizováno
pozorování a dotazníkové šetření k získání zpětné vazby od
zainteresované veřejnosti (odborníků a potencionálních klientů
služby) k vytvoření komplexního obrázku o efektivitě služby.
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Vstupní a průběžná evaluace měly formativní charakter a byly
realizovány pomocí individuálních a skupinových rozhovorů.
Závěrečná evaluace byla sumativní a byla realizována pomocí
podrobného dotazníkového šetření. Aktivity evaluace
probíhaly na základě přísných etických pravidel. Výstupem
evaluace je několik obsáhlých evaluačních zpráv, které
zahrnují jak výstupy evaluace, tak metodiku jejich získávání,
způsob zpracování dat a postupy pro implementaci výstupů
evaluace zpět do služby.
V průběhu realizace služby je evaluaci věnován poměrně
zásadní prostor, jelikož je realizátory vnímána jako významný
nástroj posilování kvality poskytované služby prostřednictvím
získávání a vyhodnocování zpětné vazby od všech dostupných
prvků sociálního systému klienta, jehož součástí se tým
poskytující službu stává. Data jsou získávána a zpracovávána
profesionální evaluátorkou, která úzce spolupracuje s celým
týmem, ale stojí vně týmu, což je velmi důležité.
Evaluace služby Pes-asistent je v příkladu dobré praxe
vlastně modelem, který je přenositelný při zajištění služby pro
20 klientů prostřednictvím 7 pracovníků či profesně
zainteresovaných osob za jeden kalendářní rok. Techniky
práce evaluátorky zahrnovaly zejména:
- formulace, distribuce vstupního dotazníku včetně
předvýzkum pomocí řízených rozhovorů se členy
realizačního týmu a potenciálními klienty služby,
- zpracování dotazníků a formulace závěrů aplikovatelných
do praxe,
- evaluátor/ka realizuje průběžnou evaluaci pomocí
individuálních otevřených rozhovorů, skupinových
rozhovorů, dotazníků a pozorování,
- individuální rozhovory s předchozím skupinovým setkáním,
ve kterém jsou účastníci služby proškoleni v evaluačních
aktivitách a jejich rolí v nich,
- individuální otevřené rozhovory s klienty a pracovníky
realizačního týmu.
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- kódování a zpracování výstupů z individuálních rozhovorů,
- realizace skupinových rozhovorů ve dvou opakováních.
Výstupy skupinového rozhovoru jsou doslovně přepisovány,
- kódování a zpracování výstupů ze skupinových rozhovorů,
- pozorování včetně předvýzkumu, kdy jsou formulovány
kategorie pozorování,
- kódování a zpracování výstupů z každého pozorování,
- realizuje závěrečnou - výstupní evaluaci pomocí
dotazníkového šetření,
- zpracování dotazníků a formulace závěrů aplikovatelných
do praxe,
- zpracování závěrečné evaluační zprávy, která zahrnuje
výstupy všech kroků evaluace.
Z realizace projektu Pes-asistent - psychosociální
rehabilitace vyplývá, že evaluátor musí spolupracovat s
týmem, který realizuje službu přímo v terénu, současně však
stojí stranou. Doporučená kvalifikace evaluátora zahrnuje
vysokoškolské vzdělání v sociální práci; vzdělání v sociálním
výzkumu a dobrá znalost jeho metod a technik; dovednosti
vedení efektivního rozhovoru; dovednost formulovat
srozumitelné a informačně bohaté závěry z výzkumu; dobrá
orientace v legislativním a institucionálním rámci evaluované
služby.
Evaluace je realizována ve třech rovinách: jako vstupní, kdy
výstupem je analýza výchozího stavu. Následuje evaluace
průběžná, která ověřuje indikátory definované analýzou
výchozího stavu v průběhu aplikace služby psychosociální
rehabilitace. Závěrečná - výstupní, nebo také sumativní,
evaluace umožní konstatovat rozdíl mezi počátečním a
koncovým stavem parametrů sociální kvality života klienta a
jeho rodiny. Díky porovnání výstupů vstupní a výstupní
evaluace bylo možné v projektu Pes-asistent konstatovat tzv.
sociální impakt inovace. Jednoduše řečeno, evaluace umožní
zjistit, zda a jaký dopad má aplikace služby psychosociální
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rehabilitace pomocí psa-asistenta na definované parametry
kvality života klienta.
6 Výsledný efekt inovace měřený evaluací
Odborná evaluace služby pes-asistent sleduje u každého
klienta vždy od počátku poskytování služby vývoj či změny v
těchto základních parametrech:
- dopad diagnózy člena rodiny s postižením na sociální
kvalitu života celé rodiny. V současné době službu pesasistent využívají klienti - rodiny např. s: autismem,
hyperaktivitou
spojenou
s
poruchou
osobnosti,
Aspergerovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou,
lehkým mentálním postižením, sluchovým postižením.
Dopad diagnózy je sledován na škále 1-5 a průběžně
monitorován. U všech klientů dochází v tomto parametru k
mírnému zlepšování již po prvních třech měsících užívání
služby pes-asistent,
- ne/přítomnost předchozí zkušenosti se zvířaty, psy a
asistenčními psy. Mezi klienty služby pes-asistent jsou
momentálně tři, kteří dříve využili službu asistenčního psa,
tedy psa trénovaného předem v jiném (kynologickém)
systému přípravy psa. Všichni klienti tuto službu opustili,
protože nevyhovovala jejich specifickým potřebám.
Například rodina s autistickým dítětem nepotřebuje, aby pes
uměl rozsvítit nebo zapnout pračku, potřebuje, aby se pes
stal klidným společníkem všech členů rodiny a tím zmírnil
neustálé napětí, které může plynout z autistických projevů
dítěte,
- počet hodin denně věnovaných přímé a nevyhnutelné péči o
člena s postižením. Na počátku služby se většina klientů
vyjadřuje tak, že pečuje v podstatě nepřetržitě. Již samotná
skutečnost, že si v tomto nepřetržitém programu dokáží
zorganizovat čas na trénink psa-asistenta ukazuje, že
přítomnost psa-asistenta a úkoly, které s sebou přináší,
aktivizují pečující a mobilizují jejich motivaci učit se něco
nového, zvládat „staré“ úkoly novým způsobem a efektivně
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hospodařit s časem,
- kvalita soužití v nukleární rodině bývá klienty služby na
jejím počátku označována jako „ohrožená“, atmosféra v
rodině jako „napjatá“, situace jako „beznadějná“ nebo
„bezvýchodná“. Nejpozději po šesti měsících užívání služby
se již tyto výrazy v hodnocení atmosféry v rodině téměř
nevyskytují. Naopak, klienti mluví o posílení soudržnosti,
příchodu nového kamaráda, člena rodiny, který rodinu
stmelil a posílil i její vazby do vnější komunity, obce, ve
které její členové její, pracují, studují,
- komplikující faktory služby - např. zhoršení zdravotního
stavu, zhoršení fyzických důsledků plynoucích s postižení,
výskyt tzv. únikových tendencí pečujících osob. Výzkum
ukázal, že zhoršení zdravotního stavu pečovaného, nebo
výskyt závažného onemocnění pečujícího, ohrožují
efektivitu služby pes-asistent pouze na jejím samém
počátku a pouze v případě, že pse-asistentem se stává nový
pes. Většina klientů služby trénuje psa, který již v rodině
byl, proto situace ohrožující proces animoterpie nastává
velmi zřídka. Pokud dojde k progresi v oblasti důsledků
postižení později než tři měsíce po zahájení služby,
neznamená to její ohrožení nebo nutnost ukončení. Rodina
má již dovednosti, díky kterým dokáže v tréninku psaasistenta a ve spolupráci s poskytovatelem služby
pokračovat,
- unikové tendence pečujících osob - jako například užívání
alkoholu, zklidňujících léků či zneužívání jiných
psychoaktivních látek je velmi obtížné zjišťovat. Na
počátku služby nelze tento faktor v evaluačním výzkumu
příliš otevřít. Po přibližně třech až šesti měsících služby a
její evaluace však klienti sami zpravidla poznamenají, že
díky animoterapii psem-asistentem získávají sebejistotu a
schopnost relaxovat i s menším množstvím původních
únikových tendencí.
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Animoterapie pomocí psa-asistenta prokazatelně posiluje
sociální kvalitu života celé rodiny, ve které žije člověk s
postižením. Jeden z klientů služby je klientem pobytového
zařízení pro lidi s mentálním postižením a zde
zaznamenáváme významný vliv na chod celé jedné části
zařízení, v níž je klient residentem. Tým pracovníků, kteří
mají klienta „na starost“ se stává jakousi rodinou psa-asistenta,
a tím dochází k přenosu pozitivních účinků animoterpaie i na
profesionální tým poskytovatele služby.
Závěr
„Pes-asistent - psychosociální rehabilitace“ je sociální
služba, která obsahuje prvky aktivizace, sociální rehabilitace,
odborného poradenství, edukace, podpory stávajících sociální
vazeb a vztahů klienta, nácvik dovedností, trénink sebeobsluhy
a soběstačnosti a zprostředkování sociálního prostředí. Klienta
zmocňuje, rehabilituje, vzdělává, propojuje s jeho sociální sítí,
upevňuje jeho sociální vazby. Klient si díky nově nabytým
znalostem a dovednostem dovede trénovat svého psa-asistenta,
který se tak učí dovednostem účelným k dopomoci klientovi
při individuálních projevech jeho diagnózy.
Pes-asistent je asistenční pes, kterého klient získal metodou
Pes-asistent - psychosociální rehabilitace. Je to pes, kterého
trénoval sám klient za asistence odborného pracovníka a který
umí základní a specifické, účelné dovednosti k dopomoci
klientovi. Ty prokázal v atestu psa-asistenta spolu s klientem
před odborníkem na diagnózu klienta.
Pes-asistent zároveň při kontrole a vyšetření zkušeným
veterinářem vykázal negativní zdravotní nálezy slučitelné s
reálnou zátěží při výkonu služby psa-asistenta.
Pes-asistent je konkrétním příkladem animoterapie v praxi jedná se o službu, v jejímž rámci dochází k významnému
socioterapeutickému působení psa na člověka s postižením
nebo v jinak tíživé sociální situaci. Evaluace této služby
ukazuje nejen na pozitivní působení zvířete ve službě, ale také
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na nezastupitelnou roli multidisciplinárního týmu, který službu
poskytuje.
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Canisterapia v prostredí väzenských
zariadení
Canisterapia in the area of detention facilities
Martina Oravcová
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá možnosťami canisterapie a výcvikom psov pre
potreby canisterapie v prostredí väzenských zariadení. Poukazuje na
možnosti neštandardného trávenia voľného času odsúdenými
osobami nielen v dobe osobného voľna. Poukazuje na skúsenosti z
iných väzenských systémov.
Summary
The paper deals with the possibilities of canistherapy and dog
training for canistherapy in prison facilities. He points out the
possibility of non-standard spending of free time on convicted
persons not only during personal leave. It points to experiences from
other prison systems.
Kľúčové slová
canisterapia, osoby v režime obmedzenej osobnej slobody, ústav na
výkon trestu odňatia slobody, penitenciárne zaobchádzanie,
resocializácia odsúdených
Keywords
Canisterapia. Persons under restricted personal liberty. Prison
sentences. Penitentiary treatment. Resocialization of sentenced
persons.

Úvod
Canisterapia v súvislosti s väzenským prostredím
predstavuje v našich podmienkach nepoznanú rovinu pomoci
odsúdeným. Osoby v režime obmedzenej osobnej slobody
podstupujú v rámci penitenciárneho zaobchádzania viacero
metód sociálno-psychologického rozvoja. Z hľadiska úspešnej
resocializácie sú pre odsúdených dôležité nie len ich
povinnosti ale aj ich práva. Trestný systém Slovenskej
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republiky zaznamenal smerom k právam odsúdených viacero
legislatívnych úprav. Proces humanizácie trestného systému
ovplyvnil do veľkej miery podmienky penitenciárneho
zaobchádzania. Pod vplyvom humanizácie sa v ústavoch
začali uplatňovať aktívne opatrenia zamerané na efektívnejšiu
resocializáciu odsúdených osôb. K samotnému procesu
prispelo viacero právnych noriem a dokumentov.
1 Legislatíva
Historicky prvá legislatívna úprava práv odsúdených bola
definovaná v dokumente s názvom Štandardné minimálne
pravidlá pre zaobchádzanie s väzňami. Neskôr boli práva
odsúdených rozšírené a legislatívne zakotvené vo viacerých
európskych normách, ktorým vstupom do Európskej únie
podlieha aj trestný systém Slovenskej republiky. Prvý zákon o
výkone trestu odňatia slobody s pôsobnosťou na území SR bol
prijatý v roku 1965, v ktorom, ako už bolo spomenuté, možno
pozorovať viacero formálnych zmien, úlohou ktorých je
predovšetkým úspešne resocializovať odsúdenú osobu do
majoritnej spoločnosti. Pravidlá zaobchádzania s odsúdenymi
sa zároveň stali nosnym zákonom, od ktorého sa koncipoval aj
spomínany zákon z roku 1965 o výkone trestu odňatia
slobody. Aplikáciou štandardnych pravidiel zaobchádzania s
odsúdenymi, v súčinnosti zákona o výkone trestu odňatia
slobody z roku 1965, sa začala rozvíjať nápravnovychovná
činnosť odsúdených osôb. Od roku 2005, kedy zákon prešiel
mnohými formálnymi zmenami a následne novou právnou
úpravou, nedefinuje v novom znení pojem nápravnovýchovná
činnosť, ale zaobchádzanie s odsúdenými.
2 Zaobchádzanie s odsúdenými
Zaobchádzanie s odsúdenými alebo aj penitenciárne
zaobchádzanie sa realizuje na základe vnútornej a vonkajšej
diferenciácie odsúdených osôb. Čo znamená, že pohyb,
kontakt, spôsob zabezpečenia a uplatňovanie práv odsúdeného
je rozdielne podľa stupňa stráženia. Na splnenie účelu
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zaobchádzania sa vypracuje program zaobchádzania s
odsúdeným. “Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa na splnenie
cieľov programu zaobchádzania využívajú formy a metódy
pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy
sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna právomoc,
zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-osvetová
činnosť ”(Zákon č. 68/2014, §16).
Každý ústav na výkon trestu odňatia slobody zabezpečuje
prostredníctvom programu zaobchádzania súhrn aktivít, ktoré
smerujú k náprave odsúdeného. Zákon o výkone trestu odňatia
slobody definuje zaobchádzanie s odsúdenými ako “súhrn
aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom
zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto zákona,
podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie
zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné
vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine.
Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa dbá aj na obmedzovanie
nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia“ (Zákon č.
68/2014, §11).
V súlade s účelom, či cieľom samotného výkonu trestu odňatia
slobody je (účel výkonu trestu odňatia slobody: chrániť
spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti, zabrániť
odsúdeným v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvárať
podmienky umožňujúce podporovať a rozvíjať pozitívne
osobnostné rezervy pre ich resocializáciu, aby viedli riadny
život) prvoradá náprava odsúdeného - podpora a rozvíjanie
zmyslu pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a
spoločenských noriem, rozvíjanie pozitívnych osobnostných
vlastností, úcty k iným ľuďom (tvorom), či sebaúcty. Tento
filozofický koncept trestného systému deklaruje každý vyspelý
štát. Okrem štandardných postupov penitenciárneho
zaobchádzania s odsúdenými využíva množstvo krajín aj rôzne
alternatívne postupy, či metódy smerujúce k náprave
odsúdených osôb. Väzenské zariadenia v spolupráci s
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mimovládnymi organizáciami implementujú prostredníctvom
projektov cielené programy zamerané na efektívnejšiu
resocializáciu odsúdených osôb. Výnimkou nie sú ani
programy, ktorých predmet činnosti spočíva v poskytovaní
pomoci odsúdeným za prítomnosti zvierat.
3 Možnosti canisterapie v prostredí obmedzenia osobnej
slobody
Odborné poskytovanie pomoci klientom za prítomnosti
zvierat môžeme v odborných prameňoch nájsť pod pojmom
animoterapia, alebo zooterapia. Freeman (in Velemínský,
2007) definuje zooterapiu ako pozitívne až liečebné pôsobenie
na človeka, či už ide o zlepšenie pamäti, motoriky,
komunikácie alebo zmiernenie stresu. Zviera vystupuje v roli
prostredníka, tzv. koterapeuta. Veľkou výhodou pri spolupráci
so zvieratami je ich schopnosť nepodliehať náladám narozdiel
od ľudí, čo má za následok pozitívne ovplyvňovanie
psychického a fyzického stavu človeka - klienta. Zvieratá
disponujú schopnosťou, ktorá navodzuje u človeka
antidepresívny účinok, zvieratá totižto dokážu milovať
človeka nepodmienečnou láskou, zmierňujú psychické napätie
a úzkosť. Prítomnosť zvieraťa zmierňuje adaptačný ale aj
všeobecný stres z diskomfortných situácií, a taktiež motivuje
človeka k aktívnejšiemu spôsobu života.
Jednou z foriem animoterapie je canisterapia, v rámci ktorej
sa využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a
sociálnu pohodu človeka. Využívanie psích pomocníkov ako
koterapeutov patrí v súčasnosti k odborne uznávaným druhom
pomoci, avšak po legislatívnej a metodologickej stránke sa
neustále konštituuje, čo má za následok nejednotnú
terminológiu tohto pojmu. Praktická rovina pojmu canisterapia
môže definovať canisterapiu ako pomocnú psychoterapeutickú
metódu v situáciach, keď iné metódy nie sú účinné, alebo ich
nemožno použiť. Táto forma animoterapie kladie dôraz hlavne
na riešenie psychologických, citových, či sociálnointegračných problémov. V prípade fyzického zdravia táto
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metóda motivuje najmä pri rehabilitácii a povzbudzovaní
imunity (Canisterapia Team). Všetky spomínané výhody,
ktoré canisterapia prináša svojim klientom začali v mnohých
štátoch využívať v rámci penitenciárneho zaobchádzania vo
väzenských zariadeniach.
Účelom predloženého prípsevku je poukázať na využitie
canisterapie v prostredí, pre ktoré je v našich podmienkach
táto metóda terapie úplne neznáma. Pravdepodobne väčšina
ľudí je toho názoru, že väzenie je najhoršie možné miesto, kde
by sa mali trénovať psy. V štáte Los Angeles, sa väznica
California State Prison rozhodla tento všeobecný názor
vyvrátiť prostredníctvom programu Dogs On The Inside Everyone Deserves a Second Chance (prekl. Psy vo vnútri každý si zaslúži druhú šancu). V súčasnosti sa v USA
nachádza vo výkone trestu viac než dva milióny odsúdených.
Do útulkov pre opustené a týrané zvieratá sa každoročne
prijme približne osem miliónov psov a mačiek. Útulky pre
zvieratá sú preplnené a trpia nedostatkom prístreškov a
zdrojov. Aj preto vznikol projekt výcvikového programu,
ktorý umožňuje psom z útulku nájsť si nový prístrešok vo
väzniciach a vrátiť rovnako väzňom ako aj opusteným psom
chuť do života. Tento výcvikový program dokazuje, že vzťah
medzi odsúdenými a psami z útulku vytvára u odsúdených
empatiu, lásku a súcit a navyše poskytuje psom nový domov.
Väzni psom poskytujú výcvik a okrem socializácie im
pomáhajú aj s výučbou základných povelov a výcviku
stráženia objektov proti vlámaniu. Po dvanástich týždňoch je
pes pripravený na adopciu do nového domova. Projekt je tak
mimoriadne prospešný aj pre samotných odsúdených, ktorí
majú možnosť sústrediť sa a pripraviť na svoj budúci návrat
do spoločnosti po uplynutí výkonu trestu. Učí ich trpezlivosti,
súcitu a zároveň zodpovednosti.
Podobný koncept pomoci prebieha od roku 2013 aj v štáte
Georgia (USA), kde sa spojila väznica Fulton County Jail a
útulok Fulton County Animal Services a vytvorili program s
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názvom Canine Cellmates. Program je určený pre odsúdených
ako aj pre psov zo spomínaného útulku. Každý väzeň, ktorý je
zaradený do tohto programu dostane jedného psa z útulku, s
ktorým počas obdobia čakania na adopciu trávi 24 hodín
denne. Mnohé psy z útulku sú bojazlivé, utiahnuté a najmä
smutné, pretože nemajú svojho pána, ktorý by sa im venoval.
Podobne sa cítia odsúdení, ktorí bez svojich blízkych v
prostredí väznice podliehajú negatívnemu psychickému
rozpoloženiu. Vytvorením programu s názvom Canine
Cellmates je možné pomôcť obom stranám. Na jednej strane
odsúdení pociťujú prítomnosť bytosti (psa), s ktorým trávia
čas, a na strane druhej učia psy, že od ľudí môžu dostať aj
lásku a pohladkanie. Starostlivosť o psa zahŕňajú denné
tréningy poslušnosti pod odborným dohľadom, prechádzky v
rámci väzenského areálu, kúpanie psa, poskytovanie stravy, či
spoločné zaspávanie v cele. Každý pes má vedľa postele
odsúdeného prepravku, v ktorej sa nachádza počas odpočinku
alebo v noci. Koncept pomoci takto podporuje psy, ktoré
nemusia celé dni tráviť zavreté v klietkach a osamote, ale
môžu byť so svojimi dočasnými opatrovníkmi
Záver
Využitie canisterapie v prostredí väzenských zariadení má
do určitej miery iný charakter pomoci ako sa uvádza v
odborných prameňoch. V tomto prípade nie je pes koterapeut,
pes rovnako ako odsúdený príjíma pomoc. Vzájomný vzťah
pomáha prekonávať neľahkú situáciu v prípade oboch strán.
Ťažko opísať psychický stav odsúdeného, ktorý je súčasťou
takéhoto programu. No s určitosťou viem, že účasť v
programe do veľkej miery minimalizuje nepriaznivé vplyvy
väzenského prostredia u každého odsúdeného. Autentické
zábery z väzníc prinesú poslucháčom konferencie dostatok
podnetov na subjektívne vyhodnotenie.
Za prítomnosti psa dokážeme vidieť a prežiť situácie v inom
svetle. Každodenný stres nás vyčerpáva, vyhľadávame
príjemné, teplé miesta, kde bude niekto, kto sa bude tešiť, že
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Sme. My ľudia často podliehame náladám, prenášame svoj
nepokoj na iných, nie vždy a za každých okolností sa
dokážame tešiť zo šťastia druhých, a To našťastie psom chýba.
Sú odkázaní na našu starostlivosť, našu pozornosť,
pohladkanie ale aj výchovu. Žijú pre nás, či sme pekní,
škaredí, dobrí, zlí, či máme alebo nemáme peniaze, či majú
alebo nemajú pri nás strechu nad hlavou. Je to bezhraničná
láska, ktorá z ich strany trvá naveky. Každému z vás prajem
takýto pocit.
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Pes, přítel člověka
Dog is the best friend of human
Hana Poliánová
Abstrakt
Pes v lidské společnosti hraje po staletí nezastupitelnou roli. Známe
jeho možnosti, sílu a odhodlání ve sportovní a služební kynologii.
Avšak jakou roli hraje pes na poli terapie?
Summary
Dog in human society plays an irreplaceable role for centuries. We
know its capabilities, strength and determination in sport, and service
dogs. However, how is the role of the dog in the field of therapy?
Klíčová slova
Pes, terapie, canisterapie, člověk
Keywords
Dog, therapy, canistherapy, person

Úvod
Pes. ,,Kdy se z volně žijící šelmy stal ,,přítel člověka?“
Literatura uvádí, že ta chvíle, kdy se tak stalo, je velice sporná
a neexistuje o ní žádné písemné svědectví. Je jisté, že se tento
proces odehrál dávno, v době předhistorické. Je to tak dlouho,
že ani pověsti o vzniku psa nemají historické jádro. Pokud
vůbec existují. Soužití člověka a psa je tak odvěké, že většinu
lidí ani nenapadlo uvažovat, odkud se pes v lidské společnosti
vzal. A když už se taková otázka vyskytla, zodpověděl ji ten,
kdo byl kompetentní, zcela v duchu doby. Prohlásil psa za dar
bohů, legendárních hrdinů nebo mytických králů.“31
Prameny literatury uvádí, že pro severní a střední Evropu a
severní polovinu Asie, je velice významné období střední doby
kamenné, nebo-li mezolitu. Proč tomu tak je? ,,Mezolitický
31

Kholová, 1987, str. 14
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lovec žil v malých skupinách, potuloval se po svém loveckém
teritoriu podle toho, která část slibovala v určité roční době
největší kořist, a živil se dost skromně. Nebyl však neschopný
nebo hloupý. Zdokonalil objev pozdního paleolitu – luk,
vynalezl bumerang a voomeru, pomocí které vrhal oštěpy
značnou silou, naučil se vyrábět lyže a saně. A hlavně – měl
psa.“32
1 Význam psa pro člověka včera a dnes
V průběhu historického vývoje hrál pes velmi důležitou roli
v životě člověka. Můžeme říci, že i dnes je vzhledem ke svým
schopnostem nezastupitelný a jedinečný. Kholová uvádí, že
,,pes není jen jeden z nejstarších, ale také nejvšestrannějších
domácích zvířat, provázejících člověka prostě všude – ve všech
zeměpisných pásmech.“33 Dále také uvádí, že ,,postavení psa
se v lidské společnosti měnilo. Jednou byl pouze trpěn, pak
zase hýčkán a pěstěn, ba zbožněn. Byl vším, čím byl jeho pán –
pastevcem, lovcem, válečníkem, ale vždy věrným společníkem.
Žádné jiné zvíře se nedokázalo tak přizpůsobit člověku a žádné
také není tak výmluvným zrcadlem jeho kladů a nectností.
Dnes, kdy se člověk téměř zcela odtrhl od přírody, cítí stále
potřebu mít psa.“34 Kholová toto vysvětluje tím, že ,,touha mít
psa vychází z podvědomí člověka, kde se nastřádaly tisícileté
zkušenosti a tradice jeho rodu. Je však možno ji usměrnit, když
správně pochopíme dnešní postavení psa, když správně
poznáme jeho potřeby a zvážíme své možnosti. Pak se pes
stane užitečným společníkem člověka, vyplní nejednu mezeru
v jeho životě a vyřeší nejeden jeho problém.“35
V dnešní době je pes chován zejména jako společník
člověka, jen tak pro radost. Jeho možnosti jsou však daleko
32

Kholová, 1987, str. 19-20
Kholová, 1987, úvodní slovo autora
34
Kholová, 1987, úvodní slovo autora
35
Kholová, 1987, úvodní slovo autora
33
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větší, než být jen mazlíčkem. Pes se svým pánem dosahují
výborných výsledků ve sportovní, služební kynologii a dalších
psích sportech, ale také na poli terapií a práce s lidmi, což
označujeme pojmem canisterapie, jednou z metod patřící mezi
zooterapie.
Pes má však také nezastupitelné místo v lékařství, zejména
pak v oblasti diagnostiky nádorových onemocnění.
Nejen Kholová hovoří o odvrácení člověka od přírody, také
Lacinová se ve svém textu zmiňuje, že ,,v těsném soužití se
zvířaty, které bylo podmínkou přežití v drsných přírodních
podmínkách, člověk brzy zaznamenal i možnosti léčebného
využití zvířat. Poněvadž je člověk přirozeně biofilní (teorie
harvardského biologa E. O. Wilsona, který tvrdí, že lidské
bytosti mají biologicky zakódovaný zájem o přírodu a jsou
přitahovány ke všem jejím životním formám), od dávných dob
využíval léčivou symbiózu se zvířaty různým způsobem.
Odhlédneme-li přímých forem fyzického působení (živočišné
teplo, antibiotika ve slinách apod.), je základním principem
tohoto léčebného působení skutečnost, že živý organismus má
jakožto
bioenergetický
zdroj
schopnost
probouzet
samoléčitelské schopnosti jiného organizmu. V případě
člověka zde ještě působí psychologické účinky aktivace
pozitivních citů, mechanismy antidepresivní a antistresové.
Toto se uplatňuje hlavně až v současné době, kdy se lidé
vzdálili bezprostřednímu kontaktu s přírodou a se zvířaty a
vztah lidí ke zvířatům se mnohdy zúžil pouze na vztah
konzumní. Tady nastupuje role ,,domácího mazlíčka“ suplující
mnohé chybějící funkce v oblasti sociální.“36
Již zde můžeme sledovat první náznaky využívání psů při
zooterapii, respektive při jedné z jejich metod a to canisterapii.
Dá se však říci, že canisterapie u nás zaznamenává vzestup
zejména v současné době. ,,Avšak i v minulosti lidé záměrně
36

Velemínský et al., 2007, str. 27
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uplatňovali léčebnou moc kontaktu se zvířaty – zooterapii
v mnoha zemích.“37 Je historicky zaznamenáno terapeutické
nasazování zvířecích pomocníků v řadě léčebných zařízení,
první zmínky o této terapeutické práci můžeme zaznamenat již
od 8. století n.l.38 Avšak ,,za dobu zrodu využívání zvířat
v terapii se však klade rok 1980, kdy R. Friedmannová se
spolupracovníky prokázala v dvojitě slepé studii, že přežívání
osob po infarktu myokardu se významně zlepšilo, jestliže
pacient vlastnil nějaké domácí zvíře.“39 Fialová s Hessem,
dále ve svém článku zmiňují, že ,,Friedmannová také uvádí, že
majitelé zvířat vyžadovali během hospitalizace časté ujištění
o tom, že se jejich miláčkům vede dobře. Zvířata jim
poskytovala pocit potřebnosti a představovala popud
k rychlému zotavení.“40
Terapii za pomoci zvířat nazýváme zooterapií.
2 Zooterapie
,,Zooterapie je souhrnným termínem pro rehabilitační
metody a metody psychosociální podpory zdraví, které jsou
založeny na využití vzájemného pozitivního působení při
kontaktu mezi člověkem a zvířetem.“41
Můžeme říci, že v rámci zooterapie je nejvíce uplatňuje
terapie za pomoci psa, nebo-li canisterapie. Častá je také
Hipoterapie, kdy se při terapii využívá kůň a Felinoterapie, což
je terapie za pomoci koček. Mezi méně známé patří
Delfinoterapie, Lamaterapie, Insektoterapie nebo Ornitoterapie
a další.

2.1 Význam a vliv psa na lidskou psychiku
37

Velemínský et al., 2007, str. 27
Velemínský et al., 2007, str. 27
39
Fialová, Hess, 1995, s. 636
40
Fialová, Hess, 1995, s. 636
41
Mojžíšová, Lacinová, Šemberová, 2000 cit. dle Velemínský et al,
2007, s. 31
38
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,,Odborné či vědecké literatury, popisující použití zvířat
v zooterapii, je od 90. let poměrně málo. Důvodem je zřejmě
především nedostatek řádných teoretických zdůvodnění pro
terapii a krátkodobé účinky jednoho programu, kdy pacienti
v dalším programu vykazovali pouze nepatrné zlepšení.
Navzdory tomu, že se neobjevuje mnoho vědecky podložených
publikací o této problematice, zvířata se přesto v současnosti
používají a zastávají pozitivní úlohu při zlepšování kvality
života lidí.“42
,,Ze zvířat se stal opravdovým společníkem především pes,
který pro osamocené lidi bývá často jediným přítelem.
V dnešním přelidněném anonymním světě jsou zvířata
posledním pojítkem člověka s přírodou. Leckde se stávají členy
rodiny. Zoologické označení psa Canis familiaris toto spojení
jen potvrzuje. Počet zvířecích miláčků v jednotlivých zemích
stále roste. Jen ve Spojených státech se chová na 55,7 milionu
psů a 52,2 milionu koček. 45 % amerických domácností má
psa nebo kočku, 28,4 % Američanů chová kočky a 42,5 % má
psy. Kdyby každý vlastník psa nebo kočky svého miláčka
alespoň třikrát denně pohladil, za rok je to více než tisíckrát.
Dohromady to činí přes sto miliard něžných tělesných
kontaktů ročně jen ve Spojených státech.“43
Fialová a Hess ve svém článku dále zmiňují pozitivní
vlivy na psychiku člověka působením psa. ,,Psi zmenšují pocit
izolace a opuštěnosti, jimiž mohou trpět svobodní, ovdovělí
jedinci a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou opustit
svůj domov. Přítomnost zvířete může v mnoha ohledech
zmírnit
bolest
z opuštěnosti
a zabránit
dalším
patofyziologickým následkům na organizmu. Láska
a oddanost, jež pes tak ochotně rozdává, jsou bezpodmínečné
a nemění se ze dne na den. Jeho pán nemusí být mladý, krásný
42
43

Draper a kol., 1990 cit. dle Svobodové, 2010, s. 7
Fialová, Hess, 1995, s. 636
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ani zdravý, aby každodenně vyvolával nadšené projevy psí
oddanosti. Pes komunikuje mnoha způsoby, které jsou
uklidňující, a poskytuje psychickou stimulaci opuštěným
a uzavřeným osobám. Slouží nejen jako radostný dárce života,
ale též jako šťastný a spokojený příjemce hlazení, objetí, a co
je hlavní, také lásky. V nových a nejistých situacích může
milované zvíře, kterému věříme, poskytovat bezpečí a pocit, že
„v tom nejsme sami“.“44
Zvířata, zejména poté pes má neocenitelné hodnoty pro
jedince v každé věkové kategorii, každému a v každém věku
má co nabídnout. Například ,,když žije starší osoba
osamoceně, nemá důvod pro normální denní režim, např. čas
k jídlu, pravidelné cvičení, péči o sebe sama, čas k spánku.
Avšak domácí zvířata, zvláště pes, potřebují jíst, jít se ven
proběhnout atd. Starší osoba tak musí projevovat zájem
alespoň o život svého zvířecího miláčka. Zvířata pomáhají
udržovat konverzaci, navazovat nová přátelství, projevovat
zájem o mezilidské vztahy. Zvláště dotyk je pro staré lidi
důležitým prostředkem vyjádření oddanosti, působí jako lék
proti úzkosti a psychickému utrpení.“45
Z výše uvedeného můžeme dojít k závěru, že ,,je
nepochybné, že terapie založená na prastarém vzájemném
vztahu člověka a zvířete má mnohostranný význam pro lidské
zdraví. V budoucnosti bude proto zapotřebí terapeutickou
úlohu zvířat systematicky studovat, aby je bylo možno používat
co nejúčinněji.“46

44

Fialová, Hess, 1995, s. 636
Fialová, Hess, 1995, s. 636
46
Fialová, Hess, 1995, s. 636
45
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Oblast výcviku psa a jeho role v oboru
AASW
Area dog training and its role in the field AASW
Andrea Tvrdá
Abstrakt
Analýza oboru Zvíře v sociálních službách (AASW) z hlediska
kynologie, potřeb kynologa. Rozbor výcvikového / tréninkového
plánu psa s ohledem na kompetence kynologa a volbu metodického
měru vedení psa, v oblasti Zooterapie (Animoterapie).
Summary
Analysis of field Animal Assisted Social Work (AASW) in terms of
cynology and Dog trainer needs. Analysis of dog training plan with
regard to competence and Dog trainer choice methodical direction of
dog in Zootherapy (Animotherapy).
Kľúčové slová
AASW, oblast, zooterapie, výcvik psa, trénink psa, MEBA, AEEA,
rozbor, plán
Keywords
AASW. Area. Zootherapy. Dog training. Training a dog. MEBA.
AEEA. Analysis. Plan.

Úvod
Věc posuzuji z pozice vlastní praxe a vlastního vzdělávání
se v oboru kynologie. Od roku 1982, kdy jsme se začala
aktivně zabývat kynolgií, došlo k neuvěřitelným změnám a
posunům v oblasti výchovy a výcviku psů a v oblasti možností
působení psů. Momentálně, v roce 2017, již bezpečně víme, že
nemůžeme automaticky přistupovat ke psu, jen jako ke
tvorovi, který dovede reagovat na náš pozitivní či negativní
nátlak a odměnu.
Víme, že jde o bytost nadanou citem, instinkty, schopností
sociálních interakcí, empatického vnímání a řetězení, chápání
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v konceptech, apod.. Právě v oboru Zvíře v sociálních
službách, kam zooterapie spadá, musíme vždy s těmito všemi
aspekty počítat a každý projekt v tomto oboru, nejprve
podrobit analýze, která má následně primární vliv na řízení
managmentu kynologie.
AASW (zvíře v sociálních službách) je ucelený obor, který
obsahuje šest základních oblastí, jeho podstatou je sociální
práce zaměřená zejména na umění měkkých dovedností. Svým
působením má mezioborový přesah do všech nelékařských a
humanitních směrů. Díky aktivní přitomnosti zvířete v roli
prostředníka až partnera, přesah zasahuje i do zoologie ve své
nejširší podstatě. Tento obor si tedy vyžaduje pracovníky
vzdělané multidisciplinárně, navíc nadané empatií a smyslem
pro kooperaci se zvířetem a interakci s lidmi.
1 Rozbor oblastí AASW z hlediska kynologie
a) oblast aktivace se zvířetem
Využívané základní metody Zooterapie:
AAA - zvíře asistující aktivaci:
- podpůrný aktivizační proces na bázi bio-psychosociálních potřeb člověka
- techniky metody AAA jsou nedílnou součástí všech
dále uvedených metod Zooterapie,
- při práci s klientem je tým (kynolog - aktér Aktivace
se zvířetem a jeho terapeutický pes) plně pod
vedením odborníka na klienta (pedagog, rodič, prac.
soc. služeb, soc. pracovník, nelékařský pracovník,
klíčového pracovníka),
- kynolog (aktér aktivace se zvířetem) nezná
anamnézu,, diagnózu, do složky klienta nenahlíží,
nevpisuje,
- oblastí kompetencí je pouze terapeutický pes, aktér
nezodpovídá za klienta a dopad aktivace na klienta,
tuto zodpovědnost má klíčový pracovník klienta
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(pedagog, rodič, pracovník sociálnich služeb,
sociálni pracovník, nelékařský pracovník, atd.),
nejčastěji užívaný směr vedení psa: MEBA (Metoda
exhibičně - behaviorální aplikace),
méně často i AEEA (AEEA: Aplikovaná etologicko
- emoční analýza),
primární potřeba kynologa-aktéra aktivace se
zvířetem: výcvik psa, komunikace se psem,
komunikace s kolegy - kynology,
sekundární potřeba kynologa: komunikace s
klientem, komunikace se dalšími lidmi ze sociálního
prostředí klienta,
role psa je zde stěžejní-primární, akce je postavena
na dovednostech psa, přesto je pes na pozici
prostředníka.

b) oblast zooterapie (animoterapie)
Využívané základní metody:
AAT
Zvíře asistující terapii:
- podpůrný,
sociálně-terapeutický
proces
zaměřený na sledování osobního a plánu cíle
klienta,
AAE
Zvíře asistující edukaci:
- podpůrný, edukační proces zaměřený na
edukační cíle klienta,
AAI
Zvíře asistující intervenci:
- sociálně-terapeutický proces krátkodobého
cíle, za účelem prevence krizové situace,
AACR
Zvíře asistující krizové intervenci:
- krizová intervence, tedy intervence která
následuje po prošlé krizi klienta
AAA
Zvíře asistující aktivaci:
- podpůrný aktivizační proces na bázi
bio-psycho-sociálních potřeb člověka,
- techniky metody AAA jsou nedílnou součástí
všech výše uvedených metod,
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- při práci s klientem je tým (Kynolog-zooterapeut a jeho
terapeutický pes) ve spolupráci s odborníkem na klienta,
(pedagog, rodič, prac. soc. služeb, soc. pracovník,
nelékařský pracovník, atd.),
- aktér (kynolog-zooterapeut) zná anamnézu, diagnózu, do
složky klienta nahlíží, vpisuje,
- oblastí kompetencí je terapeutický pes i klient - aktér
zodpovídá za klienta – průběh a dopad činnosti aktéra (A, T,
E, I, CR) na klienta,
- nejčastěji užívaný směr vedení psa: AEEA (Aplikovaná
etologicko-emoční analýza),
- méně často i MEBA (MEBA: Metoda exhibičněbehaviorální aplikace),
- primární potřeba kynologa-zooterapeuta: etologick-emoční
analýza psa, ovladatelnost psa, komunikace se psem,
komunkace s klientem, znalost diagnózy a anamnézy
klienta, individuální plán klienta, kooperace sociálního
prostředí klienta,
- sekundární potřeba kynologa-zooterapeuta: komunikace s
kolegy - kynology,
- role psa zde je sekundární, stežejní je role kynologazooterapeuta, který akci vede a je na něm postavena, pes je
ale na úrovni komunikačního partnera.
c) oblast Pet - terapie
Využívané základní metody:
AAT Zvíře asistující terapii:
- podpůrný, sociálně-terapeutický proces zaměřený
na sledování osobního a plánu cíle klienta,
AAE Zvíře asistující edukaci:
- podpůrný, edukační proces zaměřený na edukační
cíle klienta,
AAI
Zvíře asistující intervenci:
- sociálně-terapeutický proces krátkodobého cíle,
za účelem prevence krizové situace,
AACR Zvíře asistující krizové intervenci:
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- krizová intervence, tedy intervence která
následuje po prošlé krizi klienta,
Zvíře asistující aktivaci:
- podpůrný aktivizační proces na bázi bio-psychosociálních potřeb člověka,
- techniky metody AAA jsou nedílnou součástí
všech výše uvedených metod,

- při práci s klientem je kynolog-petterapeut a pes klienta ve
spolupráci se členy sociálního prostředí klienta i aktivním
odborníkem na klienta, (pedagog, rodič, prac. soc. služeb,
soc. pracovník, nelékařský pracovník, atd.),
- aktér (kynolog - petterapeut) zná anamnézu, diagnózu, do
složky klienta nahlíží - zakládá ji, vpisuje,
- oblastí kompetencí je pes klienta i klient - aktér zodpovídá
za klienta – průběh a dopad činnosti aktéra (A, T, E, I, CR)
na klienta, klient za svého psa,
- nejčastěji užívaný směr vedení psa: AEEA i MEBA
(AEEA: Aplikovaná etologicko-emoční analýza, MEBA:
Metoda exhibičně-behaviorální aplikace),
- primární potřeba kynologa-zooterapeut: etologick-emoční
analýza psa, ovladatelnost psa, komunikace se psem,
komunkace s klientem, znalost diagnózy a anamnézy
klienta, individuální plán klienta, kooperace sociálního
prostředí klienta.
d) oblast Zvíře - koterapeut
Využívané základní metody:
AAT Zvíře asistující terapii:
- podpůrný, sociálně-terapeutický proces zaměřený
na sledování osobního a plánu cíle klienta,
AAE Zvíře asistující edukaci:
- podpůrný, edukační proces zaměřený na edukační
cíle klienta,
AAI
Zvíře asistující intervenci:
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- sociálně-terapeutický proces krátkodobého cíle,
za účelem prevence krizové situace,
AACR Zvíře asistující krizové intervenci:
- krizová intervence, tedy intervence která
následuje po prošlé krizi klienta,
AAA
Zvíře asistující aktivaci:
- podpůrný aktivizační proces na bázi bio-psychosociálních potřeb člověka,
- techniky metody AAA jsou nedílnou součástí
všech výše uvedených metod,
- při práci s klientem je kynolog – specialista, nelékař s
koterapeutem (aktér) ve spolupráci i se členy sociálního
prostředí klienta i aktivním odborníkem na klienta, pkud je
to ku prospěchu klienta (pedagog, rodič, prac. soc. služeb,
soc. pracovník, nelékařský pracovník, atd.),
- aktér zná anamnézu, diagnózu, do složky klienta nahlíží zakládá ji, vpisuje,
- oblastí kompetencí je pes – koterapeut i klient - aktér
zodpovídá za klienta - průběh a dopad činnosti aktéra (A, T,
E, I, CR) na klienta,
- nejčastěji užívaný směr vedení psa: AEEA i MEBA
(AEEA: Aplikovaná etologicko-emoční analýza, MEBA:
Metoda exhibičně-behaviorální aplikace),
- primární potřeba aktéra: etologick-emoční analýza psa,
ovladatelnost psa a nebo výcvik psa, komunikace se psem,
komunkace s klientem, znalost diagnózy a anamnézy
klienta, individuální plán klienta, kooperace sociálního
prostředí klienta.
e) oblast Asistenční zvíře
ea) Kynologická metoda: Asistenční pes (AP)
- aktérem je kynolog,
- pes žije u kynologa (zejména v psinci, kde kynolog
pracuje),
- kynolog cvičí psa, přistoupí ke zkoušce, kterou
posuzuje výhradně jiný kynolog,
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- kynolog-výcvikář potom týden integruje psa se
zkouškou s klientem u klienta doma,
- činnost spadá do kompetence Ministerstva zemědělství
- obor kynologie.
(Pouze úsek činnosti „předávání vycvičeného psa se zkouškou
klientovi“ je možné zařadit druhově jako službu Sociální
rehabilitace a Odborného sociálního poradenství, pokud je
vedena prostřednictvím odborníka na sociální služby)
- kynolog (aktér - Asistenční zvíře - AP) nezná anamnézu,,
diagnózu, do složky klienta nenahlíží, nevpisuje - nahlíží a
vpisuje do složky psa,
- oblastí kompetencí je pouze budoucí asistenční pes, aktér
nezodpovídá za klienta a dopad služby asistenčního psa,
tuto zodpovědnost má klient sám,
- nejčastěji užívaný směr vedení psa: MEBA (Metoda
exhibičně - behaviorální aplikace),
- primární potřeba kynologa- asistenční zvíře (AP): výcvik
psa, komunikace se psem, komunikace s klientem.
eb) Sociální metoda: Pes - asistent (P - A)
- aktérem je trenér AASW (kynolog - trenér zvířat v
sociálních službách - sociální pracovník),
- pes žije u rodiny klienta doma,
- sociální pracovník - trenér AASW edukuje klienta a jeho
rodinu k tréninku psa,
- klient přistoupí ke zkoušce, kterou posuzuje zejména
odborník na diagnózu klienta, pes žije od počátku u klienta není třeba více integrovat,
- činnost plně spadá do sociální služby „Sociální rehabilitace“
a „Odborného sociálního poradenství“,
- pouze eventuální úsek počáteční činnosti - pomoc rodině s
výběrem psa - jedince, a úsek posouzení povahy a dispozice
psa (7 - 14 dní) spadá do oboru kynologie,
- aktér (kynolog - trenér zvířat v sociálních službách sociální pracovník) zná anamnézu, diagnózu, do složky
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klienta nahlíží - zakládá ji, vpisuje, současně v ní zmiňuje
agendu klientova psa,
- oblastí kompetencí je pes klienta i klient - aktér zodpovídá
za klienta - průběh a dopad činnosti aktéra na klienta, klient
za svého psa,
- nejčastěji užívaný směr vedení psa: AEEA (Aplikovaná
etologicko-emoční analýza),
- primární potřeba kynologa - trenéra AASW: etologickoemoční analýza psa klienta, ovladatelnost psa, komunikace
se psem, metoda pozitivfního posilování, metody jako klikr
trénink, komunikace s klientem, znalost diagnózy a
anamnézy klienta, individuální plán klienta, kooperace
sociálního prostředí klienta.
f) oblast výzkum
- maturitní, bakalářské, diplomové a jiné absolvenstké
práce na téma zooterapie, projekty ESF, projekty
sociálních inovací, zahraniční výzkum, výzkumy etologů
a antropologů, sbírky ukázek dobrých praxí, statistické
údaje, apod.,
- aktivně se ve výzkumu uplat'nuje zejména zooterapeut,
petterapeut, odborník s koterapeutem a trénér Psůasistentů. Výsledky výzkumu tým presentuje a publikuje,
jsou podkladem pro další edukační materiál k rozvoji
zooterapeutů a zooterapeutůasistentů.
Výzkumný pracovník nemá primární potřebu praktické
dovednosti kynologie. Základní potřebou je znalost metod
výzkumu a evaluace. Náhled do teorie kynologie je výhodou,
pasivní zkušenost z držení psa je bonusem, nikoli podmínkou.
Zde nelze jakkoli operovat s aplikací metodických směrů
vedení psa - MEBA a nebo AEEA.
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II.Rozbor metodických směrů vedení psa v AASW z
hlediska kynologie
V oblasti AASW, z hlediska kynologie, existují dva
základní metodické směry výchovy a vedení psa, jejichž volba
má nejen zásadní dopad na schopnosti a chování psa vůči
klientovi / klientům, ale také na hledisko managementu
kynologie:
- MEBA (Metoda exhibičně-behaviorální aplikace) - spadá
do přístupu výkonostního,
- AEEA ( Aplikovaná etologicko-emoční analýza ) - spadá do
přístupu impaktního.
MEBA
Formou exhibice, předvedení klientovi/klientům či
personálu, toho co pes dovede (co jsme ho výcvikem naučili) jak se pes chová, stimuluje kynolog záměrně některé formy
obecných cílů zooterapie u klientů a nebo tak pes dopomáhá
svému majiteli s handicapem - tedy kynolog tyto dovednosti
psa cíleně aplikuje.
Jde o metodický směr vedení psa v procesu, kde může být
evaluován výkon psa a hodnocení probíhá přímo, pes je v
procesu prostředkem k dosažení stanoveného cíle. Na psovoda
je kladen zejména nárok znalostí z komunikace psa,
dovedností metod výcviku psa. Pes se orientuje na kynologa a
udržuje se v modu povelreakce/chování - pochvala/odměna čekání na další povel.
Mamagement výcviku MEBA:
- zakázka klienta,
- zakázka hlavního kynologa / kynologa,
- plán výcviku,
- praxe výcviku,
- atest/zkoušky,
- aplikace dovedností psa s/u v praxi (u klienta).
Příklady praxe:
a) Aktivace se zvířetem - canisterapie
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I. zakázka klienta,
II. zakázka hlavního kynologa/kynologa,
III. plán výcviku,
IV. praxe výcviku,
V. atest/zkoušky,
VI. aplikace dovedností psa u klienta.

I. zakázka klienta
- vedení Domova pro seniory poptává po organizaci
canisterapii-aktivaci pro své klienty
II. zakázka hlavního kynologa / kynologa
- hlavní kynolog-“canisterapeut“ (nebo jen kynolog)
- zjistí základní, všeobecné informace o klientech (počet?
vidí?, slyší? rozumí? Jak vypadá zázemí - společenská
místnost či pokoje klientů ? Jméno a kontakt na osobu
zodpovědnou za klienty, atd.),
- podle informací sestaví-formuluje zakázku pro člena
organizace - kynologa (např. pokud by šlo o vesměs
slabozraké a nevidomé seniory, pak je irelevantní zařadit do
výcviku hru psa s malým předmětem, kterou klienti
nebudou schopni zrakem vnímat),
- vyzve člena organizace, který má vhodného psa a motivaci
k interakci se seniory a je mu adresa zařízení dostupná,
III. plán výcviku
- hlavní kynolog s členem-kynologem spolu sestaví plán
výcviku psa (podle povahy, stávajících dovedností,
atd.)
IV. praxe výcviku
- člen-kynolog, cvičí psa dle plánu, hlavní kynolog je
komunikační partner - intervizor
V. atest/zkoušky
- člen - kynolog, přistupuje se psem k atestu/zkouškám a
nebo jen internímu potvrzení způsobylosti
VI. plikace dovedností psa u klienta
- člen - kynolog zahajuje praxi - plnění zakázky klienta, ve
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které aplikuje naučené dovednosti psa cíleně vůči klientovi.
Příklady praxe:
b) Asistenční zvíře - aistenční pes
- I. zakázka klienta
- II. zakázka hlavního kynologa / kynologa
- III. plán výcviku,
- IV. praxe výcviku,
- V. atest/zkoušky,
- VI. aplikace dovedností psa u klienta
I. zakázka klienta
- nevidomá osoba poptá organizaci o asistenčního psa pro
nevidomé - vodícího psa
- osoba na vozíčku poptá organizaci o asistenčního psa - psa
pro vozíčkáře
II. zakázka hlavního kynologa / kynologa
- zjistí základní, všeobecné informace o klientce (zkušenosti
se psy, bydlení, sociální zázemí, dosavadní způsob řešení
prostorové orientace či sebeobslužnosti a barierovosti, další
jiné handicapy, atd.)
- podle informací sestaví-formuluje zakázku pro člena
organizace - kynologa (např. jiné bývají požadavky u osoby
žijící v centru velkoměsta a jiné u osoby žijící v malé
vesnici u lesa, u osob pracujících a nebo u osob
nezaměstnaných)
- vyzve člena organizace, který má vhodné zkušenosti, tyto
požadavky si řídí organizace interně samy, a zakázku mu
předá
III. plán výcviku
- spolu vyberou vhodného psa a sestaví plán výcviku (z 90%
je předen dán počet a druhy dovedností nutných k docílení
plnění zkoušky daného typu asistenčního psa – pes pro
vozíčkáře má jinou škálu dovedností než vodící pes)
IV. praxe výcviku
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- kynolog cvičí psa dle plánu, konzultuje s kolegy v
organizaci (v některých organizacích cvičí jednoho psa více
kynologů-výcvikářů)
V. atest/zkoušky
- kynolog postupuje zkoušku se psem, kterého cvičil
VI. aplikace dovedností psa u klienta
- kynolog předává psa se zkouškou klientovi a dohlíží na jeho
integraci, klient se se psem sžívá a na důkaz toho, že tento
proces proběhl dobře, za určitou dobu klient dokazuje
způsobylost quazizkouškou se svým asistenčním psem.
Dále pes žije s klientem - dovednosti jsou tak aplikovány do
života klienta, klient bývá často povinen kondici psa interně
dokládat ukázkami dovedností, které pes nabyl v organizaci.
AEEA
Díky znalosti emoční a etologické analýzy svého
terapeutického psa, dovede tuto aplikovat tak, aby pes hrál
podpůrnou roli v dosažení individuálních i obecných cílů s
klientem/klienty.
Jde o metodický směr vedení psa, který je hodnocen
impaktní formou - můžeme hodnotit-měřit výsledek procesu,
ve kterém pes hraje roli, zpětnovazebně i jednotlivé vstupy psa
do procesu. Pes chápe koncept, chová se instinktivněpečovatelsky ke klientům. Kynolog zde má roli etologa psa,
kterého vede k pochopení konceptu jeho role v dané oblasti.
Kynolog používá při vedení psa v AEEA primárně metody
observační, sebezkušenostně-strukturální a fixační a tak vede
psa k pochopení konceptu, u ovladatelnosti je to metoda
tréninku psa postavena na pozitivním a negativním posilování,
součástí komunikace kynologa se psem jsou jak povely, tak
výzvy, které pes může ignorovat – účelná neposlušnost, bez
narušení vazeb psovod-pes. V těchto oblastech jsou tedy
kladeny nároky na znalosti a dovednosti kynologa.
Pes se orientuje na všechny zúčastněné: kynologa a klienty
(účastníky) a udržuje se v modu akcechování/komunikace

127

Milan Hejdiš

Hranice, 11. února 2017

účastníka - reakce - chování/komunikace psa - čekání na další
akci - chování/komunikaci účastníka.
Mamagement tréninku - vedení AEEA:
- poptávka klienta,
- formulace zakázky soc. pracovníkem - trenérem AASW
(kynolog),
- sestavení individuálního plánu klienta,
- plán metod a technik práce s klientem a vedení tréninku psa,
- praxe metod a technik práce s klientem a vedení tréninku
psa,
- přehodnocení individuálníh plánu klienta,
- intervizní způsobylost - atest,
- aplikace metod a technik práce s klientem a vedení tréninku
psa u klienta.
Příklady praxe:
a) Zooterapie (samozřejmě i Aktivace se zvířetem) canisterapie
- I. poptávka klienta
- II. formulace zakázky soc. pracovníkem - trenérem AASW
(kynolog)
- III. sestavení individuálního plánu klienta
- IV. plán metod a technik práce s klientem a vedení tréninku
psa
- V. praxe metod a technik práce s klientem a vedení tréninku
psa
- VI. přehodnocení individuálníh plánu klienta.
- VII. intervizní způsobylost - atest
- VIII. aplikace metod a technik práce s klientem a vedení
tréninku psa u klienta.
I. poptávka klienta
- vedení Domova pro seniory poptává po organizaci
canisterapii-aktivaci pro své klienty
II. formulace zakázky soc. pracovníkem - trenérem AASW
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(kynolog)
- zjistí základní, všeobecné informace o zařízení a o klientech
(upřesnění zakázky: aktivace nebo terapie? Klienti:
anamnézy? diagnózy?, dosavadní péče? Klíčoví pracovníci?
Jak vypadá zázemí - společenská místnost či pokoje
klientů? Možnosti v prostředí? Jméno a kontakt na klíčovou
kontaktní osobu , atd.),
- vyjedná s klienty jejich cíle,
- sestaví s klienty a s týmem v zařízení jejich individuální
plány v procesu canisterapie
- podle uvedených informací sestaví-formuluje zakázku pro
člena organizace: soc. -pracovníkem - trenérem AASW
(kynolog)
(např. pokud by šlo o cíl klientky, seniorky „mít kondici,
abych mohla chodit do keramické dílny o patro níže“,
sestavený plán z dílčích plánů kde s klientkou budeme se
psem chodit krok za krokem, dál a dál, za pomoci
kompenzační pomůcky – chodítka a motivace - psa. Nutno
se psem trénovat „chůze u chodítka“ a „copy tempa“)
- vyzve člena organizace, který má adekvátní vzdělání v
oblasti cílové skupiny a takto trénovaného psa a nebo na
tento trénink vhodného psa
III. plán výcviku
- hlavní kynolog, soc. pracovník - trenér AASW sestaví plán
výcviku psa (podle povahy, stávajících dovedností, atd.)
IV. praxe výcviku
- kynolog, sociální pracovník - trenér AASW, trénuje psa dle
plánu, kolega kynolog, soc. pracovník - trenér AASW je
komunikační partner - intervizor
V. atest/zkoušky
- kynolog, sociální pracovník - trenér AASW, přistupuje se
psem k atestu/zkouškám a nebo jen internímu potvrzení
způsobylosti.
VI. aplikace dovedností psa u klienta
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- kynolog, sociální pracovník - trenér AASW zahajuje praxi řešení individuálních plánů klientů, ve které uplatní cíleně
trénovaného psa. Cíle a plány případně, dle vývoje,
přehodnocuje, tím pádem zasahuje i do plánu tréninku psa.

Souhrn
Při užití metodického směru MEBA, je nutná znalost a
dovednost metod výcviku psa a výcvikových technik a jejich
praktické užití při výcviklu svého psa.
Odborníkem je kynolog- výcvikář.
Při užití metodického směru AEEA, je nutná znalost a
schopnost etologicko-emoční analýzi, a následně její přímá
aplikace při vedení psa.
Odborníkem je etolog- trenér, zooterapeut.
Oblast
Aktivace se
zvířetem
Zooterapie
Pet-terapie
Zvíře - koterapeut
Asistenční zvíře
Výzkum

Využití m.směru
MEBA v %

Využití m.směru
AEEA v %

100%

50%

50%
100%
100%
100%
0%

100%
100%
100%
100%
0%

Závěr
Dle uvedeného rozboru mohu zkonstatovat, že role psa v
oboru AASW může být ovlivněna stejnou měrou metodickým
směrem vedení Metodou exhibičně-behaviorální aplikace
(MEBA), jako i metodickým směrem Aplikované etologickoemoční analýzy (AEEA). Přesto je do oboru Zvíře v sociálních
službách (AASW) zaangažováno významně vyšší množství
kynologů-výcvikářů, nad etology-trenéry (zooterapeuty). V
současné době můžeme hovořit přímo o kynolockovýcvikářské lobby v oblasti tendence jednostranného
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informování laické i odborné veřejnosti. Management výcviku
je pak tvořen pode vlivem tohoto fenomenu - chybějících
informací.
Nedostatek znalostí a dovednstí v oboru etologie psa,
analýzy emocí psa a aplikace těchto dat do praxe, zamezuje
užívání směru AEEA ve vyšší míře a následně i rozvoji
pozitivních dopadů tohoto vedení - dopadu na klienty.
Současně tímto i chybí data pro širší výzkum a tím i pro širší
tvorbu edukačních materiálů.
Východiskem je nastavení edukačního procesu v zooterapii
(animoterapii) tak, aby se studentům dostalo ucelených
informací a možnosti výběru z obou směrů metodického
vedení psa. Je nutné studenty motivovat ke studiu etologie a
analytických postupů, dovedností aplikovat účelně výsledky
do praxe. Ideální je forma interaktivní edukace s podáváním
důkazů, školen nejlépe pouze přímými praktiky, dnes již i s 15
- 20 letou praxí. Například ELVA HELP z.s., jako praktikující
i školící organizace, studentům nabízí informace a této
problematice a podněcuje je k dalšímu vzdělávání.
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Role zadavatele a etika přijemce služby
zahrnující AASW
The Role of the Customer and the Ethics of the
Beneficiary of the AASW Service
Kateŕina Thelenová
Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je krátká kritická reflexe managementu
příjemce služeb, které zahrnují animoterapii, zooterapii nebo jiné
aktivity spadající do oblasti AASW – animal assisted social work,
sociální práci s asistencí zvířete. Text je založen na datech a
poznatcích z praxe nestátní neziskové organizace Elva help z.s.
Liberec. Současně vychází z obecných imperativů sociálních služeb,
obecných etických principů pomáhajících profesí (tedy např. i v
oblasti zdravotnictví) a nepřekročitelných limitů v této oblasti.
Výsledkem je apel na možný výskyt hrozeb, které mohou znamenat
poškození všech aktérů interakce zahrnující animoterapii, včetně
zvířete.
Summary
The goal of this article is to reflect shortly the management of the
beneficiary of the services that include animal-therapy, zoo-therapy
or other activities which belong to the AASW area – animal assisted
social work. This text is based on the data and practical knowledge
of the non-profit non-government organization Elva help z.s.
Liberec. In the same time the text is based on the general imperatives
of social services, general ethical principles of the people professions
(e.g. in the area of health care) and inevitable limits in this
environment. The outcome here is the formulation of the threats
which may mean the harm of all the agents of interactions where
animal-therapy is included.
Kľúčové slová
zadavatel služeb v AASW, příjemce služby AASW, etika příjemce v
AASW, limity a hrozby v AASW
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Keywords
Customer of the AASW service. Beneficiary of AASW service.
Ethics of the recipient in AASW. Limits and threats in AASW.

Úvod a motivace pro zpracování příspěvku
Nestátní nezisková organizace Elva help z.s. Liberec více
než 15 let poskytuje služby v sociální práci s asistencí zvířete a
současně kriticky reflektuje narůstající množství negativních
dopadů neuvážených kroků v dané oblasti. Tato organizace
pro podporu svých závěrů užívá data ze sociologických
výzkumů a data z výzkumu evaluačního, který zde probíhá od
roku 2014. Tato data ukazují nejen na skutečný výskyt
poškození klienta, ale také pracovníka a zvířete v situaci, kdy
nedochází k poskytování služeb v AASW na základě
erudované indikace.
Pokud hovoříme o nějakém druhu ohrožení, jedná se o
situaci, kdy příjemci služeb zahrnujících práci se zvířaty
nemají dostatečné znalosti, zkušenosti, dovednosti nebo zájem
rozumět situaci, kdy do jejich zařízení, nebo k jejich klientům
či pacientům přichází profesionální pracovník, jehož profesní
činnost zahrnuje asistenci zvířete. Příjemcem mám v tomto
textu na mysli zodpovědného pracovníka na vedoucí nebo
metodické pozici, který zodpovídá za filosofii celého zařízení
a za kvalitu poskytovaných služeb. Proto se zaměřím na etiku
manažerské role v sociální práci.
1 Management sociální práce ve vztahu k AASW
Je důležité si uvědomit, že management sociální práce je
podřízen celkové filosofii tohoto pole praxe. Cílem
managementu v sociální práci je vždy pomoc klientům,
uživatelům sociálních služeb dosáhnout ve svém životě
pozitivní změny. Řízení nemá v tomto případě vést k
dosahování co největšího finančního nebo materiálního zisku,
má vést k růstu kvality v sociální práci a to ve prospěch všech
klientů (Pitnerová 2008, s. 5). Nutno dodat, že kvalita sociální
služby, či kvalitní sociální práce vede také k prospěchu
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samotných pracovníků, kterým se v transparentní a dobré
atmosféře dobře pracuje, kvalita sociální práce je samozřejmě
užitečná pro celou společnost. To, jak se společnost stará o své
nejpotřebnější, je vizitkou její civilizační úrovně. Nicméně
manažerská práce v sociální oblasti má svá specifika, jedním z
nich je bohužel to, že její manažerský rozměr je podceňován.
Existuje jen málo studijních programů či dalšího vzdělávání
právě pro vedoucí a metodické pracovníky v sociální práci.
Z definice má manažer sociálních služeb tyto role
(Pitnerová, 2008):
- motivovat,
- rozhodovat,
- organizovat a delegovat,
- plánovat,
- kontrolovat,
- řídit, včetně řízení lidských zdrojů,
- komunikovat.
V případě AASW je dle našich zkušeností rolí vedoucího
pracovníka, manažera nebo metodika zařízení, který zve či
vydává souhlas s poskytováním některé z forem AASW toto:
- motivovat podřízené pracovníky v přímé péči s klientem,
aby uměli, chtěli a mohli vytvořit prostor pro AASW v
zařízení, kde pracují. Motivovat klienty, aby mohli, chtěli a
uměli být otevření neobvyklým způsobům poskytování
sociální služby,
- rozhodovat o tom, kdy, kde, jak, v jakém rozsahu a kterým
klientům budou aktivity AASW poskytovány (to vyžaduje
spolupráci s pracovníky v přímé péči a dobrou znalost
skutečných potřeb, přání a možností klientů),
- organizovat a delegovat dílčí kroky realizace AASW tak,
aby byla založena na správné indikaci a adekvátním
profesionálním postupu (to vyžaduje předchozí znalosti a
komunikaci s profesionálem, který služby AASW nabízí),
- plánovat - opět ve spolupráci s profesionálem na AASW a s
pracovníky přímé péče - jednotlivé a konkrétní podoby
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AASW, jejich rozsah, opakování, způsoby hodnocení jejich
efektů atd.,
- kontrolovat způsoby realizace, výsledky a výstupy AASW
ve svém zařízení, kontrolovat kvalitu a dopad AASW na
klienty, pracovníky a celkovou organizační kulturu zařízení.
- řídit lidské zdroje - to znamená vybírat specificky službu a
jejího poskytovatele tak, aby se nejednalo od ad-hoc situaci,
která nereaguje na žádnou potřebu, poptávku, neřeší žádný
problém a zůstává bez kontroly efektu. Není jedno, do
jakého zařízení přichází jaká služba.
- komunikovat – vedoucí pracovník nestojí stranou týmu,
musí přesně vědět, jaké aktivity s klienty se odehrávají, s
jakým efektem a s jakou vizí. Manažer musí komunikovat
se všemi účastníky AASW a současně vytvářet platformu
pro další komunikaci.
Ve výše uvedeném výčtu rolí a povinností manažera
sociální služby a tedy i zodpovědného pracovníka za realizaci
aktivit AASW postrádáme imperativy osobního růstu,
sebereflexe, etického chování a jednání ve všech rozměrech
definovaných etickým kodexem. Proto zde podtrhneme
imperativy, které jsou nevyhnutelné při užívání aktivit AASW
v rámci stávajících pomáhajících profesí.
2 Etické imperativy managementu sociálních služeb ve
vztahu k AASW
Výše zmíněné etické imperativy managementu sociální
právě při realizace AASW klademe jako základní a
nepřekročitelné požadavky na praxi sociální práce. Vedoucí
pracovník sociálních služeb, který zodpovídá za realizaci
AASW na svém pracovišti, musí (výčet dle Kalábové 2011, s.
17-20):
- respektovat svobodné rozhodování klienta,
- pokud klient odmítá nabídku AASW, je nutné to
respektovat, aniž bychom museli nutně znát klientovy
důvody. Konfrontace s nimi může otevřít dlouhodobě
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zasuté problémy až traumata, která nebudeme moci, umět
řešit.
- respektovat důvěrnost sdělených informací (jak od klienta,
tak celkově v procesu výkonu sociální práce),
- zvíře v sociální službě působí jako efektivní katalyzátor
emocí a zkušeností, které klient často sděluje zvířeti nikoli
pracovníkovi. Je třeba respektovat důvěrnost takových
informací a poskytnout klientovi svobodu v tom, komu je
sděluje,
- respektovat nevyhnutelné rozdíly mezi lidmi a právo na
jejich odlišnost,
- stejně jako jiné modely a postupy v sociální práci musí i
AASW respektovat jedinečná specifika lidí – klientů služeb.
Lze dodat, že profesionální AASW musí respektovat také
jedinečnost zvířat, se kterými pracuje,
- přistupovat ke klientům a řešeným problémům celostně,
- zvíře ani pracovník se zvířetem nepřichází klienta a ani
zařízení spasit! Metody AASW mohou pomoci řešení
problému pouze, je-li řešitelný. Profesionál se zvířetem se
stává součástí nového systému ve světě klienta, který svou
přítomností současně tvoří. Je třeba respektovat tento
systém jako celek, včetně zvířete,
- respektovat důstojnost klienta především jako důstojnost
člověka - jedinečné lidské bytosti,
Zde má vedoucí pracovník ve vztahu k AASW zásadní
etickou povinnost nezasahovat do intimního prostoru
klienta, byť prostřednictvím zvířete. Pokud je některý
klient známý tím, že si chrání svou osobní zónu, je

třeba tuto ochranu očekávat i ve vztahu ke zvířeti.
Ani přítomnost zvířete není důvodem na klienta
šišlat a oslovovat jej „babi“ nebo „dědo“,
- využívat silné pozitivní stránky osobnosti klienta,
- dobrá znalost historie klienta, otevřenost k informacím od
něj samotného a vstřícnost při formulaci zakázky vedou k
tomu, že s klientem pracujeme skutečně na tom, na čem
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pracovat všichni můžeme. Pak ani zvíře není vystaveno
situaci ohrožení, jelikož hned na začátku jsou odhaleny jak
silné stránky, tak limity možné spolupráce. Klienti vědí,
kde mají své hranice, je nutné umět jim dát prostor pro
jejich vyjádření,
maximalizovat spoluúčast klienta na procesu sociální práce,
- zde klademe důraz na fakt, že jsme stále v AASW, tedy
v sociální práci za asistence zvířete. Profesionál musí být
zejména odborníkem na sociální práci, sociální službu a
na zapojování klienta do ní. Zvíře lze zapojit jako
společníka, mediátora, terapeuta, „někoho, na koho se
mluví“ atp., nikoli jako „hlavního hrdinu“,
mít zodpovědný přístup ke klientovi i k celé své profesi
včetně sebe jakožto pomáhajícího profesionála,
- nezbytná je neustálá sebereflexe a péče o svou odbornost.
Stejně důležitá je péče o zvíře a jeho dovednosti, welfare,
respekt k jeho individualitě, aktuálnímu pohodlí,
zdravotnímu stavu atp. Být zodpovědný znamená vědět, co
dělám, odborně růst, znát své limity, umět neposkytnout
službu ve chvíli, kdy by ohrozila welfare zvířete,
vědomě využívat svoji osobnost v praxi,
- základním nástrojem pracovníka v AASW je jeho osobnost,
tedy znalosti, dovednosti, zkušenosti, emoce, aktuální
prožívání a chování. S klientem nehrajeme žádnou
„profesionální hru“, jsme opravdoví profesionálové. Totéž
platí o zvířeti, které hrát ani neumí, pocity a prožitky, které
vyjadřuje, jsou v daném kontextu vždy opravdové,
dělat pouze sociální práci a znát její limity, reflektovat své
profesní pole působnosti,
- sociální pracovníci mají někdy pocit, že jsou
psychologové, právníci, psychoterapeuti atp. nebo že by
jimi být měli. To bohužel vede k neprofesionálnímu
výkonu sociální práce. Stejně jako zooterapeut není
cvičitelem tygrů v cirkuse. Znát limity své profese a její
specifické dovednosti v ní (AASW) profesionalitu posiluje,
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nikoli naopak. Je etickou zodpovědností manažera
sociální služby, aby tyto hranice v případě realizace
AASW udržel a dokázal všem aktérům také vysvětlit.
Pokud nejsou tyto „respektující“ imperativy naplněny,
dochází nejen k poškození klienta, ale i k vážnému ohrožení
welfare zvířete. Zvíře v takových situacích vysílá mnoho tzv.
konejšivých signálů a je manažerskou povinností vedoucího
pracovníka respektovat informace od profesionálního
zooterapeuta v případě, že je nutno z důvodu ohrožení zvířete
intervenci ukončit, nebo přerušit.
Etické úvahy v sociální práci a o sociální práci s asistencí
zvířete se týkají mnoha dalších oblastí a dilemat sociální
práce. Jedním z aktuálních témat AASW, které je přítomností
zvířete ještě posilováno je téma moci v sociální práci, či v
sociální službě (Guggenbühl-Craig 2007, s. 112). Vždy je
třeba respektovat skutečnost, že pracovník se nachází v
určitém mocenském postavení vůči klientovi a stejně tak je
moc součástí vztahů pracovníka v organizaci, pro kterou
pracuje či v celém společenském systému. Moc vstupuje do
komunikace a má výrazný podíl na možném úspěchu či
nezdaru sociální práce. Moc lze uplatňovat a je nutno
uplatňovat i vůči zvířeti, které sociální práci asistuje. V tomto
případě je otázka profesionální autority a moci obzvláště
křehká a praxe ukazuje na mnoho případů zneužívání moci
nebo zneužití zvířete k posilování pocitu vlastní nadřazenosti
nad klientem, nebo ostatními pracovníky. Takové jednání je
hodnoceno jako vysoce neprofesionální a nemá v sociální
práci co dělat.
Konečným cílem sociální práce by totiž mělo být zlepšení
fungování společenských vztahů, lepší plnění sociálních rolí
nebo alespoň sociální integrace a zralost sociálních vztahů.
Někomu pomáhat v sociální práci znamená připravovat ho,
aby se stal schopným dělat sám, co se od něj v jeho sociálním
prostředí žádá. Nepomáhat víc, než je nezbytně nutné a učit
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člověka, aby si pomohl sám. Je důležité také vnímat
požadavek kladený na sociální pracovníky v tom, aby dokázali
své klienty učit nejen pomoc přijímat, ale také ji adekvátně
využít. Klient se musí učit hrát role, dostávat se do nich,
pohybovat se v nich svobodně, zkrátka být svobodný v
různých oblastech společenského života. V sociální práci nám
jde o poskytnutí pomoci, která činí člověka odpovědným za
život, který má vést. Dle zkušeností Elva help z.s je právě
model AASW k těmto cílům vhodný, pokud jsou naplněny
etické imperativy žadatele a příjemce služby, které byly
zmíněny výše.
Závěr
Etika a role příjemce služby v AASW je zásadním bodem
pro naplnění zakázky a pro odvedení profesionální práce bez
ohrožení klienta, zařízení, pracovníka a zvířete. Jedná se o
velmi složitou situaci, která zahrnuje mnoho dilemat a
morálních problémů. Morální problém znamená, že se vedoucí
pracovník nachází v situaci, kdy se musí správně rozhodnout,
aniž by měl možnost se tak rozhodnout. Jinými slovy,
pracovník ví, jaké jednání by bylo správné, ale nemá k němu
přístup. Etické dilema je ještě složitější situace a je
reprezentováno například situací, kdy se pracovník musí
rozhodnout mezi dvěma či více možnostmi řešení klientova
problému, a přitom ví, že ani jedno z možných řešení není pro
klienta optimální. Etické problémy a dilemata se nejčastěji
týkají:
- důvěrnosti a soukromí,
- sebedeterminace v přístupu ke klientovi vs. paternalistický
přístup,
- konfliktů povinností pracovníka,
- profesionálních hranic a konfliktů zájmů,
- konfliktů profesních a osobních hodnot.
Je zásadní, aby pracovník zjistil a zajistil welfare zvířete v
prostředí, ve kterém má následně vykonávat svou co-
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terapeutickou roli. Součástí jeho práce je i tvorba tzv.
krizového plánu. Jedná se o skutečnost, že profesionální
pracovník zúročuje své zkušenosti a znalosti k tomu, aby
pomohl klientovi odhalit a pojmenovat úskalí a krize, které
mohou nastat v procesu realizace sociální služby s využitím
potenciálu zvířat. Je vhodné, aby tvorba krizového plánu
zahrnovala
formulaci
všech
pravděpodobných
i
nepravděpodobných situací a jejich řešení proto, aby si
manažer služby příjemce dovedl představit kontext služby,
která se mu nabízí.
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