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Na současné civilizační úrovni dochází 
k omezování přímého kontaktu s přírod-
ním prostředím a zároveň ke zvýšení po-
třeby prožitků, které s přírodou nějakým 
způsobem souvisejí. Změna životního sty-
lu, která z takových proměn vyplývá, se 
zákonitě odráží i v sociální oblasti. Oby-
čejně vede nejen k omezení variability in-
dividuálních interakcí, ale i ke stereotypi-
zaci a ochuzení života. Změny ve struktu-
ře rodiny, její zúžení i minimalizování sta-
bilního kontaktu s dalšími lidmi mimo ro-
dinu redukuje u některých skupin možnost 
navazování a udržování potřebného množ-
ství různých mezilidských vztahů. Tento 
problém se objevuje častěji u osob něja-
kým způsobem znevýhodněných nebo z ji-
ného důvodu závislých na svém nejbliž-
ším prostředí: u dětí, starých lidí, či han-
dicapovaných jedinců. Vztah člověka 
a zvířete může být řešením, které napomá-
há odstranit osamělost i nežádoucí emoč-
ní prožitky. Může samozřejmě plnit ještě 
další role a pomáhat člověku tam, kde on 
sám už z nějakého důvodu nestačí. 

Zvíře se může stát užitečnou součástí 
individuální terapie, která je občas potřeb-
ná a nutná, pokud jedinec z nějakého dů-
vodu není schopen zvládnout požadavky 
svého prostředí sám, bez pomoci, a cho-
vat se podle nich. Tam, kde se nemůže 
adaptovat jedinec, musí se přizpůsobit 
okolí a vytvořit mu takové podmínky, kte-
ré by jeho dispozicím odpovídaly. Potře-
ba takového řešení se častěji objevuje u li-
dí postižených, nemocných či jinak zne-
výhodněných. Zvíře může měnit vnější 
podmínky a zvyšovat tak dostupnost adap-
tace handicapovaných na mnoha úrovních. 
Některé z nich jsou zjevné a plánované, 
jiné vznikají jako vedlejší, ale mnohdy 
stejně účinný produkt primární pomoci. 

Role zvířete jako stabilního osobní-
ho společníka, partnera, má i za běž-
ných okolností svoje typické rysy 
a uspokojuje mnohé ze základních psy-
chických potřeb. 

1) Napomáhá stimulaci člověka, zejmé-
na je-li jeho livotní prostředí z nějakého 



důvodu ochuzeno (např. ústavním umís-
těním, izolací v bytě z důvodů omezené 
hybnosti apod.). Nebo tehdy, jsou-li jeho 
dispozice ve větší míře limitovány a běž-
né podněty nejsou dostatečně účinné 
(např. u mentálně postižených). Stimula-
ce, kterou svou přítomností a typickou 
aktivitou poskytuje zvíře, podporuje akti-
vizaci postiženého člověka jak specific-
ky, tak nespecificky. Jako živý objekt do-
vede upoutat pozornost i tam, kde jsou 
neživé objekty pro svou statičnost málo 
účinné. Zvíře je aktivní, samo dítě či do-
spělého iniciuje. V tomto směruje výho-
dou také fakt, že projev zvířete není tak 
složitý jako lidské chování a proto je na 
této úrovni mnohdy srozumitelnější a při-
jatelnější. 

Zvíře může stimulovat postiženého či 
nemocného člověka pokud nejsou lidské 
bytosti dostupné v dostatečné míře a po 
dostatečně dlouhou dobu nebo nejeví po-
třebný zájem a kvalita jejich stimulace 
není pro závislé handicapovaného jedin-
ce uspokojující (např. u málo pohyblivých 
a izolovaných dětí). Specifickým příkla-
dem je situace autistických pacientů, kte-
ří kontakt s lidmi odmítají, ale zvíře je pro 
ně alespoň částečně přijatelným zdrojem 
specifické stimulace. Za jiných okolností 
by tato potřeba zůstala nejspíše neuspo-
kojena (McNicholas, Collis, 1995). 

2) Potřeba účelného učení a rozvoje 
osobních dispozic je zákonitě uspokojo-
vána ve vazbě na charakter stimulace, 
která představuje určitou, potenciální 
zkušenost. V tomto směru je zvíře pro-

středníkem, který napomáhá rozvoji, ze-
jména v oblasti socializačních kompeten-
cí. V případě handicapovaných dětí je tato 
možnost často přijatelnější, méně trauma-
tizující právě pro své specifické rysy (např. 
bezvýhradné přijetí, stabilně pozitivní 
zpětnou vazbu apod.) 

Pokud nevezmeme v úvahu emoční pů-
sobení, jde v první řadě o rozvoj komuni-
kačních dovedností. Vztah se zvířetem na-
pomáhá zlepšit především neverbální ko-
munikaci, děti si jeho prostřednictvím roz-
víjely schopnost empatie. Při péči o zvířata 
se učily ovládat svoje impulzivní chování, 
které jim dělalo problémy. Ve vztahu se 
zvířatem může nějak handicapovaný jedi-
nec získat korektivní zkušenost a přenést ji 
do oblasti mezilidských vztahů. Iniciování 
kontaktu a udržení určité úrovně vztahu 
s klidným zvířetem je snazší než stejná ak-
tivita ve vztahu k dětem nebo lidským by-
tostem obecně. Může však dobře posloužit 
jako určitá varianta nácviku. V tomto smě-
ru je výhodou, že komunikace se zvířetem 
probíhá na neverbální úrovni, že je jedno-
dušší a jednoznačnější. 

3) Snad nejvýznamnějšíje v tomto smě-
ru potřeba citové jistoty a bezpečí, kte-
rou přítomnost zvířete uspokojuje v na-
prosté většině případů. (Pokud by tomu 
tak nebylo, nemá pak ani žádný jiný tera-
peutický účinek.) Každý handicapovaný 
jedinec je v situaci zvýšeného rizika osa-
mělosti, nedostatku stabilních citových 
vztahů, pocitů nejistoty, strachu a úzkosti 
a z toho vyplývajícího sníženého sebehod-
nocení. Zvíře jako rodinný příslušník 



a partner je spolehlivým zdrojem citových 
podnětů. Je stále přítomno, má vždycky 
čas a chuť k vzájemné komunikaci a téměř 
vždy poskytuje svému majiteli pozitivní 
zpětnou vazbu. O jeho vztahu nelze nikdy 
pochybovat, je trvalým zdrojem citového 
uspokojení. Jeho prostřednictvím lze ko-
rigovat i různé nepříznivé pocity a prožit-
ky či déledobější emoční problémy. 

4)7/? u dospívajících nabývá na význa-
mu potřeba přiměřené seberealizace, se-
bepotvrzení vlastní kvality, které je mimo 
jiné podmíněno i dosaíením určitého 
stupně samostatnosti, nezávislosti na 
ostatních. Na postižené lidi často tíživě 
doléhá vynucená závislost na jiných a z to-
ho vyplývající nemožnost úplné emanci-
pace. Napětí mezi postiženými a zdravý-
mi lidmi vyplývá z rozdílů, které nemo-
hou být totožné. Zdraví lidé, i když mají 
k postiženému jedinci jinak dobrý citový 
vztah, zaujímají velmi často hyperprotek-
tivní postoj trvalé ochrany. Ta sice obsa-
huje ochotu pečovat, ale zároveň vyjadřuje 
i určité hodnocení postiženého, které ho 
kategorizuje jako závislý a bezmocný ob-
jekt, který nemá právo samostatného roz-
hodování. Tato role bývá pro mnohé do-
spívající a dospělé, zejména jde-li o zís-
kaný handicap, nepřijatelná, a proto ji od-
mítají. Činí tak i proto, že je staví do asy-
metrické pozice, do role méněcenného. 
Odpor k vlastní bezmocnosti, závislosti na 
pomoci jiných bývá ještě komplikován 
nutností být za všechno ještě vděčný. 
Mnozí postižení dají přednost aktivnější-
mu řešení, které by jim umožnilo alespoň 

částečnou samostatnost. V tomto směru 
je vynikajícím řešením pes-pomocník. 
Jeho role má za této situace dva pod-
statné znaky: 

a) Pes je speciálně cvičen, aby postiže-
nému pomáhal tam, kde to potřebuje a tak 
mu umožnil odpoutání ze závislosti na 
jeho prostředí. 

b) Pes je partnerem, který podporuje 
emoční jistotu a vyrovnanost svého, ně-
jak postiženého majitele. Děje se tak ze-
jména proto, že jej stabilně pozitivně ak-
ceptuje. Pes není kritický a přijímá pána 
takového, jaký je. Vyjadřuje svou radost 
z kontaktu. Činnost, ke které byl vycvi-
čen vykonává nejen dobře, ale i ochotně 
a s radostí. Je vždycky ochoten se pánovi 
věnovat a nedává mu najevo svou pečo-
vatelskou nadřazenost jako to často dělají 
lidé. 

Tímto způsobem napomáhá zvíře posti-
ženému člověku k větší samostatnosti 
a postupně i k lepšímu sebehodnocení. 
Funguje jako emoční podpora, jako spo-
lehlivý partner. Poskytuje pocit jistoty 
a bezpečí, stává se součástí identity han-
dicapovaného jedince. Z toho vyplývá 
i určité riziko, protože pes žije mnohem 
kratší dobu než člověk. Proto zcela logic-
ky dojde ke ztrátě zvířete, která vyvolává 
stejné pocity smutku, deprese či beznaděje 
jako když zemře někdo blízký. Při jejich 
zvládání je třeba určité odborné pomoci. 

5) Potřeba úcty a sebe úcty mule být 
u handicapovaných dospívajících a dospě-
lých velmi citlivou oblastí. Její uspokojení 
nebývá tak snadné a někdy je omezováno 



i sekundárně, vlivem postojů společnosti, 
lidí z nejbližšího okolí či dokonce rodin-
ných příslušníků. V tomto směru může 
pomáhat pes-pomocník podporou sebe-
jistoty vlivem reálné soběstačnosti či 
jakékoliv zvíře, které funguje jako 
emoční podpora, pozitivně a zároveň 
srozumitelně reagující. Eliminuje tak 
nepříznivou zkušenost z asymetrických 
a někdy i konfliktních vztahů mezi zdra-
vými a handicapovanými. Prostřednictvím 
zlepšeného sebehodnocení a sebeúcty se 
mění i chování postižených ke zdravým 
lidem. Jakmile se zbaví napětí, nepříjem-
ných emocí či obranných reakcí, které 
někdy mívají nepříznivý charakter (např. 
agresivita, či sklon k izolaci), stávají se 
klidnějšími a reagují přiměřenějším způ-
sobem. Zlepšená kvalita chování jim na-
konec může získat i respekt a úctu zdra-
vých. 

6) Potřebu sociálního kontaktu mají 
všichni lidé. Za určitých okolností bývá 
její uspokojení ztíženo, zejména jestliže 
je jedinec z důvodů svého handicapu izo-
lován, neschopen komunikovat běžným 
způsobem na očekávané úrovni a stan-
dardním způsobem. Komunikační kompe-
tence, jako významná součást sociální in-
terakce, mohou být handicapem nepřízni-
vě modifikovány. Takto postižený jedinec 
může hůře rozumět nebo není schopen 
adekvátního vyjádření. Vlivem těchto ob-
tíží se dost často dostává do situace, kdy 
je mu kontakt s lidmi nepříjemný, vyvo-
lává v něm napětí, popřípadě mu posky-
tuje jednoznačnou negativní odezvu. Lidé, 

zejména vrstevníci v dětském věku, s ním 
nechtějí za těchto okolností komunikovat. 
Zvíře je dostupnějším komunikačním 
partnerem, který zároveň funguje i ja-
ko motivační a emoční korekce. Pokud 
je komunikační deficit dán pouze špatnou 
či nedostatečnou zkušeností, může jej po-
moci do značné míry odstranit. Pokud je 
handicap v této oblasti trvalého charakte-
ru, může kontakt se zvířetem sloužit jako 
dobrá kompenzace. To platí např. u dětí 
s těžším mentálním handicapem či autis-
tických. Může za těchto okolností sloužit 
i jako dobrá stimulace dalšího rozvoje, byť 
by byl mnohem pomalejší a jakkoliv ne-
standardní. 

Pozitivní vliv zvířete se projevuje i za 
běžných okolností, ale jeho účinek je vět-
ší, jestliže je nějakým způsobem zaměře-
né využíváno k určitému cíli. V tomto 
směru lze rozlišovat dva hlavní okruhy 
terapeutických aktivit, ve kterých má 
zvíře podstatnou roli: 

1) Zvíře jako součást nějaké odborné 
aktivity nebo terapie. Burch a kol. (1995) 
rozlišuje dvě varianty: 

a) animal assisted acitivity - kdy je zví-
ře přítomné, ale je zde jaksi navíc, není 
součástí nějakého plánovaného procesu, 
i když se předpokládá jeho přínos pro pa-
cienta, 

b) animal assisted therapy - kdy je zvíře 
integrální součástí terapeutického procesu. 

2) Zvíře, obyčejně pes, jako pomocník, 
který je speciálně vycvičen, aby člověku 
pomohl překonávat limity dané jeho 
postižením. Musí být vycvičen tak, aby 



byl schopen uspokojovat speciální potře-
by svého pána. V tomto případě se stává 
trvalou součástí života postiženého jedin-
ce a aniž se o tom nějak zvlášť uvažuje, 
pomáhá mu svou přítomností i v jiných 
směrech. Podmínkou ovšem je, aby jej 
byla rodina postiženého schopna integro-
vat do svého životního stylu. 

U mentálně postižených dětí může mít 
terapie s účastí zvířete různé zaměření: 

1) Zvíře mule poskytovat specifické 
podněty, které mohou saturovat stimu-
lační potřebu u závalněji mentálně po-
stilených, kteří nereagůjí na běžné, zejmé-
na materiální podněty. Prostřednictvím 
specifické stimulace se zlepšuje také cel-
ková aktivační úroveň a posléze se snad-
něji upoutává pozornost takto postižené-
ho dítěte (která mnohdy nejde upoutat ji-
ným způsobem). 

2) Podpora rozvoje komunikace jako 
\ýznamné součásti socializačního rozvo-
je. Pes představuje živou bytost, která 
může být aktivní v iniciaci kontaktu a zá-
roveň má tu výhodu, že jeho komunikač-
ní vzorce jsou snadno srozumitelné a tu-
díž dítě (jakmile se na psa adaptuje) ne-
děsí, nevyvolávají v žádném směru nepří-
jemné pocity. Komunikace na této úrovni 
může být pro závažněji mentálně postiže-
né dítě přijatelnější, a proto spíše podpo-
rovat další rozvoj v této oblasti. 

Pro tyto účely využíval psa i Thierry 
Paris z Francie (1995) jeho „agility dog' 
v rámci své terapeutické aktivity stimulo-
val méně závažně postižené děti v komu-
nikaci s ostatními dětmi i dospělými. 

3) Kontakt se zvířetem má obyčejně 
emocionální charakter a mule při dob-
rém vedeni saturovat i potřebu citové jis-
toty a bezpečí. Je tomu tak zejména v pří-
padech, kdy jde o děti s kombinací citové 
deprivace, kterým se emočních podnětů 
nedostává. Na úrovni kombinace depri-
vační zkušenosti s mentální retardací je 
zvíře přijatelnějším komunikačním part-
nerem, protože je jednoznačnější a stereo-
typnější. U těchto dětí mnohdy nemusí 
dojít k takovému socializačnímu pokroku, 
aby důsledněji diferencovalo živé bytos-
ti, může zde chybět pojem stabilní a emoč-
ně spolehlivé bytosti apod. 

Chamrádová (1995) při práci s mentál-
ně retardovanými zjistila, že živý pes, jako 
součást terapie, indukoval větší zájem 
o různé činnosti a lépe udržoval pozornost 
ve vztahu k terapeutovi. Příčinou této 
skutečnosti může být určitá obdoba cho-
vání zvířete (např. jednoduché, opakova-
né reakce s jednoznačným významem 
a pozitivním emočním laděním) s chová-
ním matky k dítěti v raném věku. Opako-
vaná iniciace pozornosti event. i určité ak-
tivity zřejmě vyhovuje dětem, které jsou 
na této vývojové úrovni. V ranějším věku 
se jim takového chování matky možná do-
stávalo, ale v oné době pro ni ještě nebyly 
dostatečně disponované. 

Další důvod preference živého psa před 
jeho plyšovým modelem může vyplývat 
z dosažené úrovně poznávacích procesů. 
Model psa je symbolem, který dítě akcep-
tuje teprve na úrovni symbolického myš-
lení. Teprve tehdy, je-li schopno uvažo-
vat na úrovni manipulace s představami 



(které jsou subjektivně vytvořenými ob-
razy reality). Pro těžce mentálně postiže-
né může být tato úroveň nedostupná nebo 
nadměrně náročná. Symbolu samozřejmě 
chybí veškeré aktuální emočně zabarvené 
projevy, které mohou být v iniciaci zájmu 
a pozornosti stěžejní. 

Zvířata mohou být užívána v terapii 
při odstraňování negativních pocitů, 
nežádoucího chování a v závislosti na 
tom i při budování lepšího sebehodno-
cení a pozitivního sebevědomí. Kontakt 
se zvířetem může stimulovat rozvoj no-
vých dovedností, někdy dokonce i tehdy, 
jestliže jiné podněty nejsou dostatečně 
účinné. Levinson (1969) uvádí, že zvíře 
může vyvolat terapeuticky účinnou změ-
nu prožívání a postojů. Vztah se zvířetem 
funguje jako obrana proti strachu, redu-
kuje pocit emočního napětí a poskytuje 
pocit bezpečí. Dítě, kterému se podaří 
navázat kontakt se zvířetem, získá urči-
tou korektivní zkušenost, kterou lze poz-
ději využít i ve vztahu k lidem. 

Zvíře je v tomto směru terapeuticky 
mimořádně účinným partnerem, protože 
přijímá člověka nekriticky, pozitivně 
i když má určité nedostatky. Může tak 
pomáhat jedincům citově deprivovaným, 
s traumatizující zkušeností či poruchami 
prožívání a chování. 

Sandra B, Barkerováz Virginie (1995) 
uvádí, že 40 jedincům, kteří byli v dět-
ství sexuálně zenužíváni, sloužilo jako 
zdroj emoční podpory a jistoty zvíře. Bylo 
náhradou chybějících pozitivních vztahů 
lidí. 

Zvířat využívá v terapii takových dětí 
i Lynn Loar z USA (1995). Kontakt těch-
to dětí se zvířaty a přírodou obecně měl 
saturovat jejich citové potřeby a rozvíjet 
jejich empatii. Poskytoval jim na dostup-
né úrovni uspokojení, které v jejich rodi-
nách nebylo dosažitelné. 

Zvíře může pomáhat i závažně ne-
mocným dětem v situaci dlouhodobé 
hospitalizace. Jak uvádí Sandra Stoneo-
vá z Anglie (1995), zvířata u těchto dětí 
stimulovala hrovou aktivitu (která měla 
mnohdy symbolický charakter a zahrno-
vala zpracování problémů souvisejících 
s vlastní nemocí) a taktilní kontakt se zví-
řetem, který eliminoval pocity izolace, 
osamělosti a deprese. 

K obdobným výsledkům dospěla i Eri-
ka Friedmannová (1995) z USA při své 
práci s 369 nemocnými po infarktu, 
z komplexu možných vlivů eliminovala 
dva základní, pozitivně fungující faktory, 
které podporují zlepšení stavu pacienta-
kardiaka Je to: a) sociálni zázemí v rodi-
ně a b) soužili s malým zvířetem. V zása-
dě jde o totéž: v obou případech hraje roli 
emoční podpora a není, zdá se, příliš vel-
ký rozdíl jestli je vázaná na člověka či 
zvíře. 

Korektivní zkušenost, která by mohla 
vyplývat ze vztahu se zvířetem, využívají 
terapeuti při práci s dětmi trpícími problé-
my v oblasti prožívání i chování. Brenda 
K Bryantová z Kalifornie (1995) sledova-
la chování emočně narušeného 81etého 
chlapce. Dítě se ve vztahu ke zvířatům pro-
jevovalo lépe než ve vztahu k lidem. 



Častěji iniciovalo kontakt a dovedlo jej lépe 
udržet. Postupně se jeho pozitivní zkuše-
nost se zvířaty generalizovalo a zlepšilo se 
jeho chování i ve společnosti ostatních dětí. 

Cílem Deidre S. Stantonové z USA 
(1995) bylo zlepšit ovládání emocí a kon-
troly chování s pomocí psů jako účastní-
ků terapie u dětí s problémy emocí a cho-
vání. Tato terapeutka předpokládala, že 
pod vlivem takové zkušenosti dojde po-
stupně jak ke zlepšení v sebehodnocení 
takových dětí, tak v oblasti jejich reálné-
ho chování. V tomto případě se děti sta-
raly o psy, učily se je znát, ovlivňnovat 
jejich chování, rozvíjet nové, žádoucí va-
rianty a využít této zkušenosti i pro sebe. 
V této souvislosti nelze opomenout ani 
českou variantu „kanisterapie".//ň'Mv La-
cinové (1995), která využívá kontaktu dětí 
se psí smečkou k rozvoji komunikace i sti-
mulaci pozitivního prožívání a pohody na 
letních táborech dětí s různými problémy. 

Pro Johanana Flussera z Jeruzaléma 
(1995) je zvíře prostředníkem při nápra-
vě komunikačních problémů. Takovým 
dětem slouží zvíře jako přijatelný partner, 
který jim pomůže překonat potíže v ko-
munikaci s lidmi. Flusser využívá i cito-
vé stimulace v učení nových dovedností. 
Pozitivní reakce zvířat dává dětem pocit, 
že jsou žádoucí a milované. Vzhledem 
k tomu i jistější a odolnější ke stresu, tedy 
i k zátěži dočasných komunikačních nedo-
statků. 

Role psa jako pomocníka nevidícího 
člověka je běžně známá již dlouhou 
dobu. M.C. Steffensová (1995) provedla 

v Německu dost rozsáhlý výzkum, zamě-
řený na vymezení významu psa pro nevi-
dícího člověka. (Nejde zde samozřejmě 
jenom o jeho roli vodícího psa, ale o mno-
hem víc.) Její výzkumná skupina byla dost 
rozsáhlá, tvořilo ji 80 nevidomých lidí, 
kteří psa měli a 80 nevidomých, kteří jej 
neměli. (Ve skupině byli lidé od narození 
nevidící i později oslepli.) 

Pes je pojímán jako partner, který po-
skytuje víc než jen službu v orientaci 
v prostředí. Je člověku i oporou, je mož-
né s ním komunikovat, poskytuje novou 
zkušenost. Ve srovnání s člověkem v roli 
pomocníka v orientaci je výhodné, že se 
mu není nutné neustále přizpůsobovat, 
omlouvat, o všecko žádat a být mu vděč-
ný. Pes takové napětí nevytváří, protože 
je vždy ochotný a vyjadřuje radost z ja-
kékoliv aktivity se svým pánem. Poskytu-
je tak nejen větší pocit svobody a nezá-
vislosti, ale i větší sebejistotu. Pes byl 
hodnocen nevidomými jako kvalitnější 
pomocník než bílá hůl. Nevidomí, kteří 
měli zkušenost s vodícím psem, mu dáva-
li před bílou holí jednoznačně přednost. 
Chůze se psem je pohodlnější a rychlejší: 
pes varuje včas před překážkou, rychleji 
rozeznává změny a možná rizika, dovede 
se bezpečně pohybovat i v davu a v nezná-
mém prostředí. Nevidomý se se svým 
psem cítí bezpečněji. 

Pes umožňuje nevidomému vést samo-
statnější život, zlepšuje i pocit každodenní 
pohody. Naděje, které nevidomí do své-
ho psa vkládali lze opět shrnout do dvou 
základních bodů: 



1) Pes je partner, který eliminuje opuš-
těnost a na druhé straně i nadměrnou zá-
vislost na lidech, pocity úzkosti a méně-
cennosti, které z ní vyplývají. V závislos-
ti na větší emoční vyrovnanosti a pocitu 
osobní pohody se zároveň mohou zlepšit 
i vztahy se zdravými lidmi. Se psem se lze 
i mazlit a je možné mu sdělit velmi sou-
kromé věci. Pes se stává blízkým objek-
tem, zdrojem citové jistoty a bezpečí. 

2) Pes pomáhá zlepšovat mobilitu 
a zvládat překážky při zachování dosta-
tečného pocitu bezpečí i eliminaci stresu 
při chůzi. 

Je zřejmé, že význam psa značně pře-
sahuje funkci pouhého pomocníka při chů-
zi a orientaci v prostředí a zahrnuje i so-
cializační a emoční podporu. Prefe-
rence psa předjinými, mechanickými pro-
středky orientace může mít opět různé 
příčiny. Určitý význam může mít i jedno-
značná symbolika bílé holi, jako označe-
ní nevidícího. Pes takový jednoznačný 
sociální význam nemá. Je obecně lépe 
akceptován a v žádném případě nesnižu-
je sociální status takto postiženého člo-
věka. 

Pes jako pomocník neslyšícího člově-
ka je méně známou variantou. Reita Mc 
Gee (1995) z USA definuje rozdíl obou 
handicapů takto: „Slepota izoluje člově-
ka od světa, ale hluchota jej izoluje od 
lidi". Sociální, komunikační aspekt je 
u neslyšících reálně dominantní, zejména 
u osob se získaným postižením. Ohluchlý 
jedinec je ve vztahu ke světu slyšících 
zatěžován: 

a) nedostatkem porozumění 
b) nedostatkem kompetencí a z toho 

vyplývající značnou namáhavostí i časo-
vou náročností, která je potřebná k ales-
poň přijatelné orientaci v prostředí (např. 
odezírání mluvené řeči). 

Slyšící pes je v tomto případě pomoc-
níkem, který svého pána upozorní na zvuk 
a eliminuje tak jeho pocity úzkosti a ne-
jistoty v situaci ztráty kontroly sluchových 
informací. 

Pes neslyšícím přináší nový pocit jisto-
ty a bezpečí při zvládání alespoň někte-
rých situací, ale i emoční podporu. Důvo-
dy jsou v mnoha směrech stejné jako u ne-
vidících, v případě sluchově postižených 
přistupuje navíc snadnost neverbální ko-
munikace se psem, která je i pro tyto lidi 
dostupná. Neslyšící člověk se postupně 
naučí citlivosti ke všem formám zpětné 
vazby, neverbálnímu sdělení, kterého se 
mu dostává od psa a zlepší si tak empatii 
i ve vztahu k lidem. 

Majitelé slyšících psů uváděli, že se s ni-
mi cítí bezpečněji a mají více jistoty. Vědí, 
že je pes bude spolehlivě informovat. Byli 
na schopnosti svého psa pyšní, měli po-
třebu sdělit, co pes všechno dovede. Vě-
domí schopností psa zároveň podporovalo 
sebedůvěru majitelů, kteří byli aktivnější 
a dynamičtější než jejich stejně postižení 
vrstevníci, kteří psího pomocníka neměli. 

V případě tělesně postižených je pes 
partnerem, pomocníkem, který nosí po-
třebné věci, pomáhá udržovat rovnováhu 
při stání, při chůzi, otevírá dveře, zásuv-
ky, rozsvěcí i zhasíná světlo apod. Je tedy 



i v takových případech významným pro-
středníkem alespoň určité soběstačnosti 
a samostatnosti. Není pochyb o tom, že 
i tento pes-pomocník působí v emotivní 
oblasti. Je stálým partnerem, se kterým lze 
komunikovat, ale o kterého je také nutné 
se starat. Postižený člověk není jen pasiv-
ním příjemcem pomoci, ale sám také po-
skytuje psu domov a zázemí. V tom je 
vyrovnanost jejich vztahu, jakého nelze, 
nebo jen velmi obtížně, dosáhnout na 
úrovni vztahu s lidmi. (Psy pro takové 
služby velmi úspěšně cvičí Elisabeth Far-
bingerováz Rakouska. Předvádění jejích 
psů vždycky vzbuzuje velkou důvěru v je-
jich schopnost reagovat na potřeby těles-
ně postiženého pána.) 

V případě tělesně postižených, zejmé-
na dětí, kteří jsou jinak zcela v normě, 
může jejich pes sloužit i jako prostředník 
k lepšímu sociálnímu začlenění, k upoutá-
vání pozornosti a iniciování kontaktu s vrs-
tevníky. Susan Duncanová (1995) uvádí, 
že ostatní děti se s postiženým dítěte bavily 
spíše tehdy, když mělo psa než když ho 
nemělo. Pes zde slouží jako pomocník při 
integraci, je přirozeným společníkem člo-
věka, který je zejména v dětství vysoce hod-
nocen. Není symbolem handicapu. 

Ze stručného přehledu možností, které 
jsou v současnosti využívány, je zjevné, ja-
kým přínosem mohou být zvířata pro dob-
rý rozvoj handicapovaných dětí i podporu 
handicapovaných dospělých a v jak velké 
míře mohou zlepšit kvalitu jejich života. 
Jistě se mnohé z těchto podnětů uplatní 
i u nás, pro zlepšení péče o tyto lidi. 
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