
o je to canisterapie, uÏ ví dnes skoro
kaÏd˘ z nás, a tak tedy jen struãnû pro
ty nezasvûcené – je to pomocná tera-
pie, která vyuÏívá pozitivního pÛsobe-

ní psa ke zlep‰ení zdravotního stavu pacien-
tÛ, v tomto konkrétním pfiípadû ve speciální
‰kole pro dûti s kombinovan˘mi vadami.
Jsou zde dûti nejrÛznûj‰ích postiÏení tûles-
n˘ch i smyslov˘ch, mentální a psychomoto-
rická retardace, dÛsledky dûtské mozkové
obrny, spastická kvadruparéza, triparéza,
Down-syndrom, autisté, vozíãkáfii i chodící. 
Canisterapii se vûnuji jiÏ ãtvrt˘m rokem
aktivnû. K této my‰lence mû pfiivedla moje
profese pedagoga a dlouholetá zku‰enost
s v˘cvikem a chovem psÛ. Teprve moje práce
uãitelky na speciální ‰kole pro dûti s kombi-
novan˘mi vadami mû pfiivedla k tomu, abych
si roz‰ífiila vzdûlání o speciální pedagogiku
na Pedagogické fakultû v Olomouci. Jedinû
tak, s pochopením pro v‰echny pedie, jsem
povaÏovala svoji práci canisterapeuta za
dokonalou. Také milá, vstfiícná a pfiátelská
povaha bíglÛ a jejich ideální velikost byla
dobrou volbou, coÏ mohu dnes jen a jen
potvrdit. I zde je v‰ak nutné vybrat jedince
vhodného pro tuto velice nároãnou práci,
a to jak fyzicky, tak psychicky. Jedinû zdrav ,̆
vyrovnan˘ a dobfie ovladateln˘ pes se mÛÏe
stát terapeutick˘m a asistenãním psem.
Po celou dobu trvání canisterapie jsem sle-
dovala pozitivní vliv psa jako terapeuta na
v˘voj a uãení dûtí s kombinovan˘mi vadami,
uspokojování jejich potfieb bezpeãí a jistoty,

urãitého stupnû nezávislosti a samostatnos-
ti. Spolu se psem, jako podpÛrn˘m prostfied-
kem, mohu u dûtí rozvíjet uãení a v jeho pfií-
tomnosti si ãteme, poãítáme, opakujeme,
recitujeme nebo zpíváme. Pouze se znalostí
jednotliv˘ch diagnóz dûtí a jejich individuál-
ních potfieb a uãebních plánÛ mohu caniste-
rapii vhodnû zapracovat do uãebního proce-
su a následné relaxace. A vûfite tomu, Ïe dûti
v pfiítomnosti ãtyfinohého kamaráda spolu-
pracují s radostí. 
RovnûÏ spolupráce s kolegy je nutná. Musím
znát názor a postfiehy tfiídních uãitelÛ a svo-
ji práci s nimi konzultovat. Já toto v‰e pova-
Ïuji za naprosto samozfiejmé, av‰ak teprve
nejrÛznûj‰í ãlánky o canisterapii mû nutí
o rÛzn˘ch aplikacích pfiem˘‰let a informovat
vefiejnost o jiném zpÛsobu aplikace v praxi. 
Velice dÛleÏitá je rovnûÏ spolupráce se
samotn˘mi rodiãi. Konzultace s nimi jsou
pro mne zdrojem postfiehÛ a nov˘ch nápadÛ
a také metodick˘ch postupÛ. A jak jinak
poznat, Ïe moje snaÏení a práce má své
v˘sledky, neÏ z reakcí a vstfiícnosti v‰ech
zúãastnûn˘ch dûtí, z jejich projevÛ radosti
a hravosti a z velké ochoty spolupracovat. 
Se sv˘m t˘mem - nûkolika bígly - nav‰tûvu-
ji dvû soukromé speciální ‰koly pravidelnû
kaÏd˘ t˘den. Bíglové mají potfiebn˘ certifi-
kát canisterapeutického psa, nutnou vete-
rinární péãi a já osvûdãení canisterapeuta
a profesi speciálního pedagoga, nutné
zdravotní osvûdãení pro práci ve ‰kolství
a ãlenství v canisterapeutickém sdruÏení.

Dûti pak musí mít písemn˘ souhlas rodiãÛ
a doporuãení lékafie.
V prÛbûhu canisterapie pracuji samostatnû
s kaÏd˘m dítûtem. Tedy dítû + pes + canis-
terapeut mají svÛj prostor a ãas na samot-
nou terapii. K tomu potfiebuji samostatnou
místnost, deku, pol‰táfie, relaxaãní a polo-
hovací pomÛcky, relaxaãní hudbu. Potfieby
pro psa povaÏuji za samozfiejmé. Samotná
canisterapie se skládá z dvou ãástí. Ta prv-
ní zaãíná pfiíchodem dítûte, navázáním
kontaktu spojen˘m s hrou. Druhá ãást je
uvolnûní. Pfii hfie se jedná o kontakt dítûte
a psa s hraãkami, vítáním, laskáním a sdû-
lováním dojmÛ a pocitÛ. Plynule pfiechází-
me k rozhovoru, kdy spolu s dítûtem po
správné motivaci mÛÏeme opakovat uãivo,
mÛÏeme si zpívat, recitovat nebo kreslit. To
v‰e je v˘hradnû na volbû a chuti a moÏnos-
tech dítûte. V˘sostnou volbu zde má vÏdy
dítû. Nûkdy si dûti zvolí spolupráci druhého
dítûte ãi dûtí nebo pracujeme ve skupince.
Je zajímavé sledovat, jak si naprosto pfies-
nû pamatují jména psÛ, jejich potfieby
a zvyky. S jakou láskou o nû peãují a váÏí si
jejich pfiítomnosti. 
RovnûÏ u psÛ je pro mû úÏasné vnímat, jak si
jednotlivé dûti pamatují a ke kaÏdému pfii-
stupují zcela specificky, pfiesnû podle povahy
a nálady dítûte. Jsou pozorní k vozíãkáfiÛm,
tolerantní k hyperaktivním dûtem a autistÛm
a více dovádiví u chodících dûtí. Vûdí napros-
to pfiesnû, co si mohou dovolit a kdy pfiestat.
Moment absolutního zklidnûní psa je pro mû
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Dûti se na psí
náv‰tûvu moc tû‰í

Pro práci s dûtmi 
se díky pfiátelské
povaze bígl 
osvûdãil 

„Lidé psu dají lásku, péãi a ãas, kter˘ mÛÏou postrádat, a on jim na oplátku dá
ze svého Ïivota v‰echno…“ tûmito slovy jsem zaãala psát svoji závûreãnou práci
ke specializaãnímu studiu speciální pedagogiky na téma Canisterapie v praxi. 
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mnohdy aÏ nepochopiteln .̆ Je to moment,
kdy pes dává najevo svoji oddanost a sdûlu-
je „tady mû má‰, teì mû laskej a hlaì a já ti
dám na oplátku v‰e, co jen mÛÏu“. Dûti tuto
chvíli dokáÏou samy rozpoznat a psa laskají.
V tomto momentû dûti buì se psem pracují
vsedû, nebo leÏí, relaxaãní hudba dotváfií pfií-
jemné prostfiedí. 
Davídek, kter˘ je chodíci a autista a kter˘ se
psÛ bál, mi sdûluje, Ïe bígliãka T˘na je jeho
kamarádka a Ïe mu maminka koupila
v obchodû klec s králíãkem s u‰ima dolÛ,
takÏe je T˘nû vlastnû podobn˘ a dostal také
jméno T˘na. Zpíváme si písniãku, Davídek
pfiitom háÏe hraãku psovi, kter˘ ji pfiiná‰í.
Maminka mi potvrzuje, Ïe koupili zvífiátko,
a nevûfiícnû sleduje spontánní chlapcovu hru
se psem. Davídek mû hlasitû vítá jiÏ pfied
‰kolou a rovnûÏ tak se se mnou i louãí.
„Pfiijde‰ zase, teto?? A vezme‰ T˘nu?“
Krist˘nka je na vozíãku, s úÏasnou chutí do
Ïivota. Je velkou obdivovatelka psÛ a bíglíky
ve ‰kole s radostí pfiivítala. Na dny, kdy pfii-
jíÏdím do ‰koly, se velmi tû‰í. Sama doma
pejska má. Ve Zvûrokruhu je známou osob-
ností a na sobû i s sebou má v‰ude alespoÀ
obrázek bígla. Bígl T˘na jí zkou‰í rozepínat
popruhy na vozíãku, rozepíná boty a nechá
se hladit a chovat. Povídáme si o psech na
témûfi odborné úrovni a zájem Krist˘nky je
ohromn .̆ T˘na jí pfiitom usíná v náruãí.
Hlazení a teplo je pfiíjemné obûma. Rodiãe
mi bez pfiítomnosti dívky sdûlují, Ïe aÏ nyní
pfii osobním setkání se mnou vidí v˘bornou
povahu bíglÛ a Ïe Krist˘nce urãitû bígla
nûkdy pofiídí. Krist˘nka se tû‰í na osobní
náv‰tûvu v na‰í chovatelské stanici a v hodi-
nû „práce s poãítaãi“ sleduje pravidelnû
na‰e webové stránky.
Martin je autista, trpí sebepo‰kozováním
a má sklony psÛm trochu ubliÏovat. Alisce se
snaÏil ze zaãátku úmyslnû trefovat prsty pfií-
mo do oãí. Dnes o tom sice nûkdy mluví, ale
jiÏ neubliÏuje, dokonce psy i sám ãe‰e a hla-
dí. Poãítá, kolik mají nohou a jakou mají bar-
vu. Trpûlivost a vstfiícnost psa pfii práci
s Martínkem je aÏ dojímavá.
Markétka, která je autistka, podle údajÛ
maminky svého pejska doma nûkdy zlobí
a trápí. K bíglÛm ve ‰kole je v‰ak nûÏná
a neustále si to sama sobû pfiipomíná.
„Markétko, netahej pejska, to se nesmí, hez-
ky ho hlaì!“ opakuje si. Maminka toto opût
potvrzuje, a teprve aÏ vidí vztah bígla
a Markétky, kde jde o naprosto spontánní
pfiátelskou hru, uvûfií m˘m slovÛm o její nûÏ-
nosti. Rodiãe mi také sdûlují, Ïe na den, kdy
chodím se psy do ‰koly, se dûti velmi tû‰í,
pfiesnû si jej pamatují a je pro nû obrovskou
motivací. Od samého zaãátku jsou dûti velmi
vstfiícné a upfiímné a vítají mû s úsmûvy na
rtech. Betka pfii polohování s Jogurtkem
a Aliskou dává najevo pfiíjemn˘ pocit a sdû-
luje, jak pejsci hfiejí. Aliska leÏí na polohova-
cím kfiesle vedle ní, Jogurtek leÏí pod koleny
dívky. I kdyÏ je Betka velmi ãistotná a dotek
psa ãumákem jí nûkdy vadí, teplo psího tûla
pfiijímá ráda. Betka je dívka s velmi tûÏk˘m

postiÏením celého tûla, ochrnutá na v‰echny
konãetiny, trvale na vozíãku, nechodící
a nemluvící. Lze s ní v‰ak komunikovat
pomocí otázek. Také mimika je dÛleÏitou for-
mou pfiedávání informací. 
Aniãka také vdûãnû pfiijímá teplo psího tûla pfii
polohování na boku. Nahlas psovi dûkuje.
Dívenka je vozíãkáfika, tûÏká astmatiãka.
Velice si váÏí pejskÛ a jejich pomoci a chápe
jejich pfiínos. Pfii dal‰í náv‰tûvû mi sdûluje, Ïe
zranûn˘ prst, kter˘ jí Bajaja olízal, se rychle
zahojil právû proto. Pfií‰tû mu donesla pamls-
ky za odmûnu. Bajaja jí vdûãnû líÏe ruku. 
Dal‰í Martin je zdatn˘ student, kter˘ má pfie-
hled o anatomii psa a zajímá ho v˘cvik
a chov a v‰e nové. Rád si se mnou povídá
a v‰e jej zajímá. Je velmi pozorn˘ a na canis-
terapii tû‰í a má vÏdy pfiipravenou zásobu
otázek. Na matraci si spolu se spoluÏaãkou
Petrou a bígliãkou T˘nou hrají s ply‰ovou
hraãkou a smûjí se, kdyÏ mi T˘na nosí mobil-
ní telefon. Poté spolu se svojí tfiídní uãitelkou
navrhují, zda mohou pfiijet na v˘let ‰kolním
minibusem do na‰í chovatelské stanice.
Peãlivû sleduje dûní na na‰ich webov˘ch
stránkách spolu s celou svojí tfiídou. Îák
praktické ‰koly, témûfi dvacetilet˘ chodící
autista Petr, vítá bígly jménem, nepletou se
mu. Raduje se z pfiítomnosti psa tak, Ïe
nûkdy pohladí po hlavû i mû. Má doma zakrs-
lého králíãka a morãe a vzornû se o nû stará.
K bíglÛm je velmi nûÏn˘ a ti mu laskání oplá-
cejí vdûãn˘m olíznutím. Podrobnû mi vyprá-
ví o sv˘ch svûfiencích a jak se o nû doma sta-

rá.  Dal‰í Aniãka má doma dva velké psy
a koãky. Se zvífiaty to zvládá bravurnû. Ráda
si s nimi povídá a peãuje o nû. Canisterapii
má ráda, a jakmile mû vidí, v rámci sv˘ch
moÏností pospíchá za mnou. Tû‰í se pozor-
nosti psÛ a je ráda, kdyÏ si spolu mÛÏeme
zopakovat matematiku a pfiíklady, které jí
moc nejdou. Terezka je pfiíli‰ zbrklá a ke
psÛm je dÛvûfiivá, av‰ak moc je maãká.
Spolu se mnou se uãí jemnûj‰ímu pfiístupu
ke zvífiatÛm. Nerada z canisterapie odchází
a bûhem pfiítomnosti psÛ ve ‰kole je vÏdy
nûkde poblíÏ nebo aspoÀ vybûhne ze tfiídy,
aby si je mohla je‰tû jednou pohladit.
Terezka ‰patnû vyslovuje, a tak spolu opaku-
jeme vyjmenovaná slova nebo recitujeme
básniãky. Dal‰í Terezka, ‰patnû chodící,
s mentální retardací, ‰patnû hovofiící, dokon-
ce pfii cestû na logopedii zmûnila smûr
a zamífiila pfiímo do místnosti urãené pro
canisterapii. Velmi se na bígly tû‰í a ráda je
ãe‰e a laská. Doma má bígla. Málo mluví,
av‰ak jména psÛ a povely urãené jim vyslo-
vuje zcela zfietelnû a je ráda, kdyÏ psi reagu-
jí a poslouchají. Nemluvící Jifiík je autista
a nejradûji Alisku nebo T˘nu vodí na vodítku
po budovû nebo venku. Dfiíve byl nejist ,̆
nyní mû sám bere za ruku a jde pfiede mnou.
Dokonce mi bere vodítko z ruky, chytá
maminku za ruku a odchází domÛ. Je pono-
fien do svého svûta, kam nerad nûkoho pou‰-
tí, ale na psa si velmi zvykl a rád s ním tráví
chvíle. TûÏce mentálnû postiÏen˘ nechodící
Filípek hladí v tureckém sedu pejska leÏícího
pfied ním. Jinak se pohybuje pouze na cho-
dítku. Dfiíve psa maãkal a tahal, dnes jej jiÏ
klidnû hladí a spokojenû nahlas d˘chá.
Ruãiãka zkoumá psí tûlo, pfiejíÏdí od tlapky
ke tlapce. Hlasité zvuky vyjadfiují jeho pocity.
Filípka nav‰tûvuji pfiímo v jeho tfiídû, protoÏe
potfiebuji spolupráci asistenta. Malá Klárka
je tûÏce mentálnû postiÏená v dÛsledku dût-
ské mozkové obrny, trvale na vozíãku.
Vyslovuje pouze pár slov jako táta, máma,
dûda. Po nûkolika terapiích pfiidává 
do svého slovníãku dal‰í slovo – T̆ na. Její
rodiãe spolupracují úÏasnû, dokonce
i s Klárinkou pfiijíÏdûjí k nám domÛ, podívat
se na dal‰í pejsky. V souãasné dobû Klárka
pfiijíÏdí do ‰koly pouze v den, kdy je caniste-
rapie. Není dál co dodat.
Takto bych mohla pokraãovat dále. Na‰ich
klientÛ je mnoho a pfiib˘vají dal‰í a dal‰í. Je
to dobfie, protoÏe jedinû tak je vidût, Ïe je
to práce úãelná a potfiebná. Jen tak mÛÏe-
me obohatit a zpestfiit Ïivot dûtí s kombi-
novan˘mi vadami a pomoci jim se zaãlenit
do spoleãnosti. Tû‰í mû i velk˘ zájem ‰iro-
kého okolí a rovnûÏ zájem studentÛ a prak-
tikantÛ ve speciální ‰kole o pfiímou úãast na
canisterapii. Obrovskou oporou je mi mÛj
manÏel, jehoÏ pomoc je pfii mojí práci nena-
hraditelná. Jestli vás ãlánek oslovil a chtûli
byste jakkoliv pomoci, ráda poskytnu adre-
sy obou speciálních ‰kol, kde mÛÏete canis-
terapii podpofiit. 

Lenka a Ladislav Frnãovi
e-mail: beaglepv@volny.cz
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Pfii polohování
pÛsobí kontakt

s tûlem psa…
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