
 

147 

 

Intervencie s robotickými zvieratami v rezidenčných 

zariadeniach pre seniorov 

Interventions with robotic animals in residential facilities for the 

elderly 

 
Denisa ŠOLTÉSOVÁ

47
 

 

 
Abstrakt 

Vedecký pokrok sa v súčasnosti prezentuje aj v interaktívnych technológiách, kde 

aktuálnym trendom sú aj sofistikované emulácie prírodného sveta. Špecifické 

postavenie majú roboty, stelesňujúc interaktívne a adaptívne počítačové technológie 

vo forme spodobňujúcej rôzne biologické entity, napr. robotické zvieratá. Pôvodný 

marketingový účel – byť spoločníkmi ľudí – je v súčasnosti diskutovaný aj v kontexte 

humánno-animálnych interakcií, resp. aj v kontexte intervencií s asistenciou zvierat (v 

tomto prípade intervencií s asistenciou robotických zvierat). Potenciál a limity 

zvieratami asistovaných intervencií sú v súčasnosti dostatočne dokumentované, nie 

však v súvislosti s využitím robotických zvierat, analógií k živým zvieratám. Cieľom 

príspevku je prezentovať aktuálne zistenia v rámci možností a limitov využitia 

intervencií s robotickými zvieratami v rezidenčných zariadeniach pre seniorov v 

dlhodobej starostlivosti a iniciovať odborný diskurz o možnostiach ich uplatnenia 

v Slovenských podmienkach. 

 

Kľúčové slová: Intervencie s asistenciou zvierat. Intervencie s asistenciou 

robotických zvierat. Seniori. 

 

Abstract 

Currently, the scientific progress is also presented in interactive technology where the 

current trends are also sophisticated emulation of the natural world. Robots have a 

specific position, embodying interactive and adaptive computing technologies in the 

form of different biological entities, for example robotic animals. The original 

marketing purpose - to be partners of people - is currently discussed in the context of 

human-animal interactions, respectively in the context of the interventions with the 

assistance of animals (in this case of robotic animals assisted interventions). The 

potential and limits of the animal assisted interventions are adequately documented, 

but not in connection with the use of robotic animals, analogy for live animals. The 

aim of this paper is to present the current findings of the possibilities and limits of the 

use of interventions with robotic animals in residential facilities for seniors in long-

term care and to initiate professional discourse about the possibilities for their 

application in the Slovak conditions.  
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1. Demencia u starších ľudí - osobitá výzva pre pomáhajúce profesie 

Demografický vývoj v spoločnosti smeruje k starnutiu populácie 

vzhľadom na nárast počtu starších ľudí v populácii (Kümpers et al. 2010; 

Repková 2011; Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020; 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020; Zdravie 

2020; Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030; Šíp 

2016; Šíp a Šípová 2013; Hangoni 2012, 2015; Pope, Hunt and Ellison 

2016), pričom najrýchlejšie rastie zložka osemdesiatpäťročných a starších 

osôb (Repková 2011). K závažným dôsledkom starnutia populácie z hľadiska 

zdravotníckeho i socioekonomického patrí aj problematika demencie starších 

ľudí. Kümpers et al. (2010, s. 70) postulujú, že v kontexte dlhodobej 

starostlivosti sa stáva „demencia hlavnou témou, a to v absolútnom aj 

relatívnom význame“, predstavujúc pre odborníkov nové a osobitné výzvy. 

Podľa údajov Zdravotníckych ročeniek Slovenskej republiky 2013 a 2014 

(2015, 2016, [cit. 2016-12-12]) tretím najčastejším dôvodom (16,6 % v roku 

2014) vyšetrenia osôb v psychiatrických ambulanciách sú práve organické 

duševné poruchy vrátane symptomatických a sú tiež treťou najčastejšou (14 

% v roku 2014) príčinou hospitalizácie na psychiatrických oddeleniach. 

Pritom vo veku 60-65 rokov trpí demenciou každý päťdesiaty človek, vo 

veku 70-80 rokov každý dvadsiaty a vo veku nad 85 rokov už každý piaty až 

každý druhý človek (Ressner 2004; Brunovský 2006; Zelman 2011). Je 

zrejmé, že s vekom výskyt v populácii rastie, má až exponenciálny charakter. 

Pritom až u 90 % z nich sú prítomné behaviorálne a psychické prejavy 

demencie. Najvýraznejšie z nich sú zmeny osobnosti, depresie, psychotické 

prejavy, poruchy správania, agresivita (Zelman 2011; Pope, Hunt and Ellison 

2016), demencia sa teda spája s vážnym fyzickými, sociálnymi i psychickými 

prejavmi a teda aj dôsledkami (Bartko et al. 2008).  

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10-SK-2016, [cit. 

2016-12-20]) je demencia (F00 – F03) „syndróm zapríčinený chorobou 

mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou, pri ktorom sa zhoršujú 

viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäte, myslenia, orientácie, 

chápania, rátania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. 

Poznávacie poruchy zvyčajne sprevádzajú, niekedy aj predchádzajú 

zhoršenie ovládania emócií, spoločenského správania a motivácie“. Pod 

označením demencia teda nie je možné rozumieť špecifické ohraničené 

ochorenie. Ako uvádzajú Bartko et al. (2008, s. 398), ide skôr o „súbor 

symptómov, ktoré môžu byť zapríčinené viacerými poruchami mozgu“, 

prejavujúc sa najmä poruchou intelektuálnych funkcií (pamäť, orientácia, 

abstrakcia, schopnosť učiť sa, vizuálna a priestorová percepcia); poruchou 
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schopnosti riešiť problémy a udržiavať emocionálnu kontrolu (neskôr aj 

sociálne návyky); poruchami osobnosti a správania; dezorientáciou v čase 

a mieste. Je to chronické, progredujúce ochorenie či skupina heterogénnych 

diagnóz s variabilnou etiológiou, obmedzujúce kognitívne i nekognitívne 

funkcie (Ressner 2004). K najčastejšie vyskytujúcim typom demencií
48

 patria 

demencia Alzheimerovho typu, multiinfarktová (vaskulárna) demencia 

a demencia s Lewyho telieskami (Brunovský 2006; Bartko et al. 2008). 

Pre syndróm demencie sú typické poruchy v troch oblastiach: kognitívne 

a nekognitívne poruchy, kde ide o behaviorálne zmeny a zmeny / zlyhávanie 

v aktivitách každodenného života
49

. Z kognitívnych porúch sú zjavné hlavne 

poruchy pamäti (schopnosť naučiť sa nové informácie a vybaviť si skôr 

naučené, zabúdanie každodenných udalostí, mien, čísel, strácanie 

predmetov), ale aj ďalšie, ako poruchy percepcie a myslenia (s bludmi, 

halucináciami, postupné spomalenie myslenia, zníženie intelektových 

schopností, narušenie orientácie v čase a priestore), poruchy pozornosti, 

poruchy reči. Výrazne znepokojujúce sú pre okolie a blízkych aj 

nekognitívne poruchy, ako rýchla unaviteľnosť, vyčerpanosť, ťažkopádnosť 

pri riešení úloh, strata záujmov, zníženie sociálnej aktivity, neskôr poruchy 

komplexných činností (práca, riadenie auta, varenie, domáce práce, 

sebaobsluha, hygienické návyky, chôdza), túlanie, hromadenie nepotrebných 

vecí, neustále hľadanie predmetov a osôb, agresivita (verbálna aj fyzická), 

poruchy stravovania, apatia, agitácia, afektívne poruchy a poruchy nálad 

(depresia, úzkosť, mánia, suicidálne symptómy). Demencia je typická aj 

rozvojom obťažujúceho správania (krádeže, opakované otázky, nárek, 

sťažnosti, dotieravosť), emocionálnej chudoby, s postupnou celkovou 

degradáciou a výrazným narušením sociálneho fungovania. Pri zhoršovaní 

kognitívnych funkcií, emočnej labilite, ataxii, apraxii, postupne dochádza 

k strate sebestačnosti a osoba s demenciou sa stáva plne odkázanou na pomoc 

iných (Ressner 2004; Tamura, Yonemitsu a Itoh et al. 2004; Brunovský 

2006; Bartko et al. 2008; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02]; Pope, Hunt and 

Ellison 2016 a i.). 

V komplexnej starostlivosti o osoby s demenciou je v rámci celostného 

manažmentu (a vzhľadom na variabilitu symptómov), reflektujúc komplex 

potrieb, popri farmakologickej liečbe odporúčaná aj liečba nefarmakologická, 

podpora rodín a organizačné opatrenia v kontexte multidisciplinárneho 

prístupu (neurológia, psychiatria, sociálna práca, psychológia) (Ressner 2004; 

Holmerová et al. 2004, 2005; Brunovský 2006; Bartko et al. 2008; Zelman 

                                                 
48 MKCH-10-SK-2016 odlišuje: demenciu pri Alzheimerovej chorobe, vaskulárnu demenciu, 

demenciu pri iných chorobách zatriedených inde (napr. pri Pickovej chorobe, pri Huntingtonovej 
chorobe, pri Parkinsonovej chorobe), nešpecifikovanú demenciu, organický amnestický syndróm 

nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami. 
49 Tzv. Model ABC – Activity of daily living (aktivity denného života), Behavioural changes 
(zmeny správania) a Cognition (kognitívne poruchy) (Ressner 2004; Brunovský 2006 a i.). 
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2011; Pope, Hunt and Ellison 2016 a i.), zohľadňujúc potrebu integrácie 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti (Kümpers et al. 2010).  

Pri nefarmakologickej liečbe ide najmä o postupy ako edukácia 

príbuzných / opatrovateľov a zvyšovanie ich schopnosti korigovania porúch 

správania osoby s demenciou v domácom i v inštitucionalizovanom prostredí 

(edukačné a podporné programy s cieľom oddialiť ústavnú starostlivosť, 

poradenstvo, svojpomocné skupiny pre opatrovníčky a opatrovníkov, respitná 

starostlivosť, telefonická pomoc pre blízkych), tréning pamäti (Holmerová et 

al. 2004, 2005; Zelman 2011; Pope, Hunt and Ellison 2016), kde kľúčovými 

faktormi sú neustála aktivizácia a stimulácia osoby s demenciou v súvislosti 

s kognitívnymi a fatickými funkciami a reedukácia základných aktivít 

bežného života.  

Holmerová et al. (2004; 2005) v týchto súvislostiach odlíšili niekoľko 

typov nefarmakologických prístupov.  

Prvou z nich je včasná diagnóza a opora osoby s demenciou v úvodnej 

fáze ochorenia spolu s poskytovaním relevantných informácií. Pre 

zachovanie, príp. zlepšenie kognitívnych funkcií autorský kolektív odporúča 

najmä kognitívnu rehabilitáciu a cvičenie pamäti (nie však s dôrazom na 

úspešnosť a súťaživosť); reminiscenčnú terapiu v jej variabilných formách 

(prostredníctvom rozprávania príbehov, rozhovorov o fotografiách, obrazoch, 

realizácie skôr naučených činností, recitovania, spievania a pod.); metódy (a 

hry) so zameraním na orientáciu v realite a s dôrazom na zapájanie rôznych 

zmyslov a adaptácia prostredia pre osoby s demenciou (usporiadanie 

prostredia tak, aby bolo pre túto osobu prehľadné, pochopiteľné, 

predvídateľné a bezpečné). Tretiu skupinu prístupov tvoria tie, ktoré sú 

zacielené na zachovanie alebo zlepšenie sebestačnosti v aktivitách denného 

života (t. j. najmä lifestyle approach či „návod k pacientovi“, na základe 

špecifikácie jeho individuálnych potrieb, schopností a s rešpektom voči jeho 

dlhodobým rituálom a zvyklostiam) (Holmerová et al. 2004; 2005).  

Rozsiahlou skupinou prístupov, podľa autorského kolektívu, sú prístupy 

orientované na zmiernenie, príp. odstránenie problémového správania 

a psychických príznakov demencie. Do tejto skupiny radia systematickú 

edukáciu a odborné vedenie profesionálnych opatrovateliek a opatrovateľov; 

videotréning interakcií (metódou Marthe Meo); simulovanú prítomnosť 

(simulated presence, SimPres), ktorá zmierňuje problémové správanie osoby 

s demenciou simulovaním blízkej osoby / blízkych osôb, príp. známeho 

prostredia (napr. prehrávaním videozáznamu bežných činností z rodiny, 

nahrávky s prihováraním sa alebo upokojovaním zo strany blízkych); 

predvídateľnosť, pravidelnosť a štruktúrovanosť denného režimu (teda 

vytvorenie takého denného režimu, ktorý v maximálnej možnej miere 

zodpovedá možnostiam, záujmom, zvyklostiam, potrebám osoby 

s demenciou a podporuje jej pocity užitočnosti). Podobne rozsiahla je aj 

skupina prístupov so zameraním na zlepšenie kvality života a zlepšenie 
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kvality komunikácie s ošetrujúcim personálom, s dôrazom na taktilitu, 

neverbálnu komunikáciu, individuálny prístup, reflektujúc zmenenú 

schopnosť vnímať a potrebu podpory a posilňovania zostatkových 

schopností, pričom ide najmä o prístupy ako validácia a prijatie témy osoby s 

demenciou; preterapia; habilitačná terapia/neohabilitácia (s definovaním 

nových domén zamerania v starostlivosti o osobu s demenciou, 

s prispôsobením prostredia zodpovedajúc jej potrebám, štrukturovanými 

aktivitami, dôrazom na upokojenie, optimálnu komunikáciu, dostatkom 

stimulácie ako kľúčových pre podporu neproblémového správania); 

stimulačné a aktivizačné metódy kvôli naplneniu denného programu 

hodnotnými aktivitami a rovnako kvôli opore pri zvládaní problémových 

situácií (kde autorský kolektív radí hlavne bazálnu stimuláciu, 

multisenzorickú aktivizáciu, modifikovanú ergoterapiu, arteterapiu, 

muzikoterapiu, pohybovú terapiu, tanečnú terapiu, intervencie s asistenciou 

zvierat). Poslednými dvoma skupinami prístupov je podpora rodín 

a zlepšenie kvality života osoby s demenciou v terminálnych štádiách najmä 

empatickým ošetrovateľstvom (tzv. maieutický prístup personálu 

charakteristický záujmom, empatiou, citlivosťou) a paliatívnou 

starostlivosťou (Tamura, Yonemitsu a Itoh et al. 2004, [cit. 2017-02-19]; 

Holmerová et al. 2004, 2005; Brunovský 2006; Hirst 2016; Pope, Hunt and 

Ellison 2016). 

Rastúca populácia osôb s demenciou a ďalšími ireverzibilnými 

kognitívnymi poruchami formuluje v súvislosti s potrebou zachovania kvality 

ich života nové výzvy pre oblasti medicíny, psychosociálnej opory, ale 

i technológie. Komplexné prístupy k ľuďom s demenciou, primerané 

multisenzorické podnety, aktivizácia, úprava prostredia a citlivý prístup 

znižujú ich úzkosť, neistotu a agitovanosť. Zásadným východiskom je pritom 

individuálny prístup a podpora pocitu bezpečia a opory (Tamura, Yonemitsu 

a Itoh et al. 2004, [cit. 2017-02-19]; Ressner 2004; Holmerová et al. 2004, 

2005; Brunovský 2006). Sociálne a rekreačne orientované a vhodne 

implementované intervencie sú kľúčovými pre dosiahnutie týchto cieľov. 

Jedným z prístupov s variabilným využitím sú intervencie s asistenciou 

zvierat. 

 

2. Intervencie s asistenciou zvierat a ich potenciálne benefity 

Benefity interakcií ľudí so zvieratami a špecificky intervencií s ich 

asistenciou v kontexte subjektívnej pohody a zdravia ľudí sú, hlavne 

vzhľadom na preukázateľný pozitívny potenciál, stále predmetom odbornej 

diskusie. Intervencie s asistenciou zvierat pritom chápeme, ako odporúča 

International Association of Human-Animal Interaction Organizations 

v dokumente IAHAIO White Paper 2014: The IAHAIO Definitions for 

Animal Assisted Intervention and Guidelines for the Wellness of Animals 

Involved (2014, s. 5, [cit. 2017-01-10]), ako „na cieľ orientované 
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a štrukturované intervencie, ktoré intencionálne zahŕňajú alebo začleňujú 

zvieratá do služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a humanitných 

služieb
50

 (napr. sociálna práca) za účelom dosiahnutia terapeutických efektov 

u ľudí. Intervencie s asistenciou zvierat začleňujú humánno-animálne tímy do 

formálnych humanitných služieb ako terapia s asistenciou zvierat 

(AAT), edukácia s asistenciou zvierat (AAE) alebo za určitých podmienok 

aktivity s asistenciou zvierat (AAA)“. Hoci ide o stručnú definíciu, optimálne 

prezentuje variabilitu a flexibilitu týchto intervencií (v jej jednotlivých 

metódach, formách a technikách), ktoré je možné využívať nielen ako 

samostatný prístup s vlastnými cieľmi (ako vyplýva z vyššie uvedeného 

zoznamu nefarmakologických postupov), ale ako dynamizujúci 

a zjednocujúci prístup v kontexte či v rámci rôznych odborných metód, 

umožňujúc integrované napĺňanie zámerov a cieľov jednotlivých metód, 

vzhľadom na výraznú modifikáciu dynamiky vzťahov a prostredia spôsobenú 

zahrnutím živého zvieraťa do ich realizácie.  

Vzhľadom na nárast zastúpenia starších osôb v populácii v posledných 

rokoch výrazne stúpol záujem o štúdium benefitov intervencií s asistenciou 

zvierat práve v súvislosti s touto cieľovou skupinou. Uvedené, podľa Johnson 

a Bibbo (2015), súvisí aj so zmenenou rolou, akú zohrávajú zvieratá a vzťahy 

so zvieratami v živote starších ľudí v súčasnej, hypermodernej dobe: starší 

ľudia, na základe silných emocionálnych vzťahov, vnímajú zvieratá čoraz 

výraznejšie ako dôležitých členov rodiny (súvisiac s trendom ústupu 

prevažne pracovnej roly zvierat a jej postupnej transformácie na rolu zvieraťa 

ako spoločníka a zdroja emocionálnej opory) a tento trend má stúpajúci 

charakter. Na základe uvedeného sa autorky domnievajú, že význam zvierat 

pre staršie osoby nebol nikdy tak dôležitý, ako v súčasnosti.   

Vedecký záujem o konkrétne benefity humánno-animálnych interakcií 

a v ich kontexte aj intervencií s asistenciou zvierat vo vzťahu k subjektívnej 

pohode ľudí bez ohľadu na ich vek stimulovali najmä zistenia autorského 

kolektívu pod vedením Friedmann (Friedmann a Thomas 1998; Friedmann 

2000; Friedmann, Thomas a Eddy 2000; Friedmann, Barker a Allen 2011; 

Friedmann, Heesook a Mudasir 2015), podľa ktorých kvalita sociálnej siete 

a sociálnej opory je zásadným prediktorom zdravia, pričom jedným 

z kľúčových elementov, resp. faktorov v týchto kontextoch je blízky 

emocionálny vzťah s vlastným zvieraťom. Benefity tohto vzťahu sa pritom 

výrazne prezentujú v rovine fyziologických efektov, hlavne v znížení 

kardiovaskulárnej reaktivity voči stresorom v prítomnosti spoločenského 

zvieraťa.  

                                                 
50 Z angl. human services, programy a činnosti so zameraním na podporu subjektívnej pohody 

ľudí (aj vrátane poskytovania ekonomickej a sociálnej pomoci), hlavne v oblasti sociálnych 

služieb, zdravotníctva, vzdelávania, bývania, príjmov, justície a verejnej bezpečnosti (Barker 
2003). V našich podmienkach obsahovo výrazne prelínajúci sa s pojmom sociálne služby. 
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Nasledujúci výskum fyziologických efektov humánno-animálnych 

interakcií (Collis a McNicholas 1998; Friedman a Thomas 1998; Friedman 

2000; Friedmann, Thomas a Eddy 2000; Johnson, Odendaal a Meadows 

2002; Odendaal a Meintjes 2003; McNicholas a Collis 2006; Odendaal 2007; 

Horowitz 2008; Uvnäs-Moberg, Handlin a Petersson 2011; Friedmann, 

Barker a Allen 2011; Beetz et al. 2012; Johnson a Bibbo 2015; Friedmann, 

Heesook a Mudasir 2015; Nagasawa et al. 2015; Pope, Hunt and Ellison 

2016; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02] a i.) dokumentoval aj: redukciu krvného 

tlaku; pokles hladiny cholesterolu a plazmy triglyceridov; zvýšenie saturácie 

kyslíkom pri medicínskych zásahoch; významné zmeny v neurohormonálnej 

produkcii - pokles hladiny kortizolu, epinefrínu a norepinefrínu, vazopresínu 

(s priamym účinkom na prežívanie a zvládanie záťažových situácií, aktuálny 

psychický stav a náladu), zvýšenie produkcie dopamínu, oxytocínu, 

prolaktínu, kyseliny fenyloctovej, β-endorfínov (s dosahom na zmiernenie 

prežívanej záťaže, úzkosti, bolesti, vzrušenia a agresie). V dlhodobejšom 

horizonte uvedené fyziologické reakcie na prítomnosť a interakciu so 

zvieraťom korelujú s rýchlejšou rekonvalescenciou a predĺžením doby 

prežitia osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami; posilnením imunitného 

systému a rýchlejším hojením rán; znížením spotreby liekov (zvlášť 

anxiolytík a antidepresív) a frekvencie návštev lekárov (v tomto zmysle 

pôsobia profylakticky v súvislosti so vznikom a rozvojom 

kardiovaskulárnych ochorení, duševných a špecificky psychosomatických 

ochorení).   

Pre pomáhajúcu prax sú, v úzkej nadväznosti na fyziologické efekty, 

významné aj psychosociálne benefity. V týchto súvislostiach sú humánno-

animálne interakcie argumentované ako protektívny faktor duševného 

zdravia. Signifikantne stimulujú kognitívne (napr. poskytujú dynamické 

zdroje podnetov - vizuálne, auditívne, taktilné a haptické; stimulujú 

pozornosť zvlášť v jej koncentrácii, stálosti a intenzite, redukujú fluktuáciu 

pozornosti; facilitujú zapamätávanie i vybavovanie vo všetkých jeho 

stupňoch – znovupoznanie, spomínanie, reprodukcia; vytvárajú optimálne 

podmienky pre rozvoj fantázie a efektívne učenie; facilitujú reč a stimulujú 

ku komunikácii, podporujú rozširovanie slovnej zásoby); citové (redukujú 

afektívne stavy, zvlášť a agresívnymi prejavmi v správaní, pozitívne 

ovplyvňujú náladu, redukujú depresívnu, úzkostnú, zlostnú, apatickú náladu, 

facilitujú stenické emócie, redukujú astenické emócie a celkovo pozitívne 

ovplyvňujú emotivitu, zvlášť vzhľadom na potenciál zvierat stimulovať 

tvorbu citových vzťahov ľudí k nim; špecificky u osôb s demenciou redukujú 

agitované správanie a epizódy verbálnej agresie a úzkosti); vôľové a 

motivačné (podporujú samostatnosť a vytrvalosť vôle; motivujú k výkonu v 

rámci rehabilitácie, terapie, realizácie rôznych aktivít) psychické procesy, 

pozitívne ovplyvňujú psychický stav a saturujú niektoré zo základných 

psychických potrieb (napr. byť milovaný, rešpektovaný, potrebný, 
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akceptovaný) (Collis a McNicholas 1998; Johnson, Odendaal a Meadows 

2002; McNicholas a Collis 2006; Morrison 2007; Horowitz 2008; Knight a 

Edwards 2008; Skeath, Fine a Berger 2010; Shibata a Wada 2011, [cit. 2017-

02-02]; Herzog 2011; Beetz et al. 2012; Brooks et al. 2013; Chur-Hansen, 

Zambrano a Crawford 2013; Johnson a Bibbo 2015; Pope, Hunt and Ellison 

2016; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02] a i.). 

Významnými benefitmi humánno-animálnych interakcií sú posilnenie 

(resp. kompenzácia) sociálnych sietí a sociálnej opory, redukcia osamelosti, 

profylaxia sociálnej izolácie (najmä facilitáciou sociálnych a špecificky 

verbálnych interakcií a sociálneho zapojenia, recipročného správania, 

prosociálneho správania a osobnej zodpovednosti a redukciou hrubého 

správania alebo tendencií k takémuto správaniu); stimulácia sociálnych 

spôsobilostí (spolupráca, aktívny záujem o sociálne prostredie, akceptácia, 

efektívna komunikácia, empatia, sebaovládanie a sebakontrola, ale aj 

adekvátne sebaponímanie, sebahodnotenie a sebaúcta), celkovo podpora 

psychosociálneho fungovania (Collis a McNicholas 1998; Johnson, Odendaal 

a Meadows 2002; McNicholas a Collis 2006; Morrison 2007; Horowitz 2008; 

Knight a Edwards 2008; Skeath, Fine a Berger 2010; Herzog 2011; Beetz et 

al. 2012; Brooks et al. 2013; Chur-Hansen, Zambrano a Crawford 2013; 

Johnson a Bibbo 2015; Pope, Hunt and Ellison 2016; Hirst 2016, [cit. 2017-

02-02] a i.).  

Vyššie uvádzané benefity sme uviedli sumarizačne, v snahe stručne 

prezentovať variabilitu a šírku možností uplatnenia intervencií s asistenciou 

zvierat. Hoci v slovenských podmienkach je využívanie intenicionálneho 

kontaktu so zvieratami v rezidenčných zariadeniach s osobami s demenciou 

málo rozšírené, zahraničná odborná spisba výrazne odporúča tieto intervencie 

práve vo vzťahu k tejto cieľovej skupine, a to tak v kontexte menej 

štrukturovaných aktivít, ako aj v rámci terapeutického a/alebo 

rehabilitačného využívania. 

Zásadnými argumentmi pre ich zahrnutie do komplexnej starostlivosti 

o predmetnú cieľovú skupinu sú aj limity bežnej odbornej starostlivosti 

v podmienkach, ktoré rezidenčné zariadenia môžu poskytnúť (aj napriek 

procesom deinštitucionalizácie, humanizácie a individualizácie prístupu 

k prijímateľom týchto služieb je ich autonómia a osobná zodpovednosť 

obmedzená, denný režim do veľkej miery štrukturovaný, súkromie nie je 

možné zabezpečiť v plnej miere, priestor na zdieľanie intimity a dôvernosti 

často minimálny a pod.), a flexibilita intervencií s asistenciou zvierat v ich 

metódach, formách a technikách, ktoré je možné modifikovať a využívať 

v rámci rôznych metód práce s osobami s demenciou hlavne kvôli potenciálu 

živého zvieraťa zásadným spôsobom dynamizovať vzťahy i samotné 

prostredie, v ktorom sa realizujú - inkorporácia zvieraťa je reálne využiteľná 

v rámci kognitívnej stimulácie (tréningov pamäti, reminiscenčnej terapie, 

aktivít so zameraním na orientáciu v realite); metód zameraných na 
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zmiernenie, príp. odstránenie problémového správania a psychických 

príznakov demencie (v kontexte simulovanej prítomnosti, štrukturovania 

denného režimu); podpory a skvalitnenia komunikácie s ošetrujúcim 

personálom (zdôrazňujúc taktilitu, neverbálnu komunikáciu, validáciu, 

habilitačnú terapiu/neohabilitáciu); samostatný priestor pre ich uplatnenie 

vytvárajú stimulačné a aktivizačné metódy, pričom všetky uvedené 

zahrnutím interakcií so zvieratami napĺňajú princípy tzv. lifestyle approach, 

reflektujúc individuálne záujmy, potreby, zvyklosti klienta alebo klientky. 

 

3. Intervencie s asistenciou robotických zvierat 

Technologický pokrok v interaktívnych technológiách a virtuálnej realite 

je aktuálne rapídne rastúcou oblasťou výrazne orientujúc predmet výskumu aj 

na kontexty sofistikovaných emulácií prírodného sveta. Špecifický záujem 

v tejto oblasti tvoria robotické zvieratá, ktoré stelesňujú interaktívnu 

a adaptívnu výpočtovú technológiu vo formách, ktoré napodobňujú 

biologické entity, ako psi, mačky, vtáky. Robotické zvieratá boli dizajnované 

a sú využívané ako sociálni spoločníci. V posledných rokoch sa stávajú 

nielen technologicky vysoko sofistikovanými a interaktívnymi, ale zároveň 

ľahšie dostupnými. Vzhľadom na ich výraznú podobu so živými zvieratami 

a predpokladané podobné efekty, ako vyplývajú z humánno-animálnych 

interakcií, sú aktuálne v rámci intervencií s asistenciou zvierat inkorporované 

aj neživé – robotické alebo simulované zvieratá – v rámci rozvíjajúcej sa 

oblasti intervencií s asistenciou robotických (príp. simulovaných) zvierat 

(angl. robot-assisted interventions).  

Intervencie so simulovanými a robotickými zvieratami, ako aktuálna 

vedecko-výskumná otázka v kontexte humánno-animálnych interakcií a ich 

aplikácie v teórii a praxi pomáhajúcich profesií, poskytujú špecifickú 

alternatívu v rámci zvieratami asistovaných intervencií. Patria medzi 

rekreačné a terapeutické intervencie, ktoré sú v kontexte predmetnej 

problematiky optimálne zvlášť pre osoby s demenciou v pokročilých štádiách 

ochorenia (Tamura, Yonemitsu a Itoh et al. 2004, [cit. 2017-02-19]; Melson 

et al. 2009; Animal Assisted Therapy... 2012, [cit. 2017-01-10]; Pope, Hunt 

and Ellison 2016).  

V rámci intervencií s asistenciou robotických zvierat sú využívané tzv. 

sociálne roboty, resp. spoločenské roboty v podobe domácich zvierat (napr. 

AIBO, iCat, Zoomer), divokých zvierat (Paro, WowWee Alive Koala Joey 

a i.) alebo imaginárnych zvierat (Fijit Friends Willa, iloveRobots Penbo 

atď.), ktorých úlohou je zvýšenie zdravotnej a psychosociálnej pohody ľudí 

prostredníctvom poskytovania spoločnosti a zmysluplných sociálnych 

interakcií. Najčastejšie využívaný je robotický pes AIBO (Artificial 

Intelligence roBOt), v metalickej podobe (príp. plyšovej), s pohyblivými 

časťami tela, senzormi na detekciu vzdialenosti, rýchlosti, vibrácií, zvukov, 

tlaku. Môže lokalizovať loptu, ísť k nej, kopnúť do nej. V interakcii s ľuďmi 
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sa učí rôzne série správania, reaguje na hlas, na meno, na výraz tváre. 

V súčasnosti sú dostupné mnohé ďalšie robotické spoločenské zvieratá 

v metalickom, plastovom, plyšovom prevedení (zväčša z odolných 

materiálov, ktoré nespôsobujú alergie a sú rezistentné voči zašpineniu) 

s rôznymi úrovňami možností interakcie, s dotykovými senzormi a prejavmi 

emócií a inými podobami správania živých zvierat, pričom podobnosť 

robotického zvieraťa so živým (vzhľadom, váhou, vydávanými zvukmi, 

pohybom) v čo najvyššej miere môže byť zásadnou pre efektívne využívanie 

intencionálnych intervencií s nimi. 

Táto alternatíva k inkorporácii živých zvierat má svoje opodstatnenie. 

Intervencie s asistenciou zvierat môžu byť kontraindikované kvôli viacerým 

dôvodom
51

. Tieto sú však v kontakte s neživým zvieraťom minimalizované. 

V porovnaní so živými zvieratami je využívanie robotických zvierat 

výhodnejšie z hľadiska nákladov (vyššie vstupné náklady s nízkymi 

prevádzkovými nákladmi), z hľadiska potrebnej starostlivosti (do interakcií 

nevstupujú hygienické, veterinárne, právne, etické otázky súvisiace s chovom 

a prítomnosťou živých zvierat v zariadeniach sociálnych služieb), z hľadiska 

kontraindikácií súvisiacich s aktuálnym zdravotným stavom osôb 

s demenciou, príp. miestom ich pobytu. Podstatnou výhodou pre ich 

terapeutickú aplikáciu je aj to, že nevyvolávajú strach (ako živé zvieratá), 

nemôžu ochorieť, zostarnúť, príp. skonať, čím sa vylučujú potenciálne riziká 

vyplývajúce z procesu smútenia. Tieto zvieratá teda minimalizujú nároky na 

manažment rizík, ako vyplýva z interakcií so živými zvieratami (Melson et 

al. 2009a, b; Animal Assisted Therapy... 2012, [cit. 2017-01-10]; Lazar et al. 

2016, [cit. 2017-02-25]; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02]).  

Nevýhodou intervencií s asistenciou robotických zvierat sú predsudky 

okolia, vyplývajúce hlavne z nepochopenia podstaty demencie a terapeutickej 

hodnoty predmetnej intervencie. V tomto ohľade vzniká riziko inkonzistencie 

v reakciách a správaní okolia v kontakte so simulovaným alebo robotickým 

zvieraťom a osobou s demenciou, čo následne negatívne ovplyvňuje efekty 

intervencií. Pritom práve spôsob práce s týmito zvieratami je pre účinnosť 

intervencie kľúčový (Animal Assisted Therapy... 2012; Lazar et al. 2016, [cit. 

2017-02-25]; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02]). Lazar et al. (2016, [cit. 2017-02-

                                                 
51 Ak ide o dôvody na strane samotného klienta či klientky, potom nie sú odporúčané najmä 
osobám s takými zdravotnými problémami, ktoré vylučujú kontakt so zvieratami: niektoré 

alergie (najmä kontaktné), astma, infekčné ochorenia dýchacej sústavy, tuberkulózne ochorenia, 

ochorenia s otvorenými ranami, niektoré z neurodermatitíd, infekcie s multirezistentnými 
patogénmi. Okrem zdravotného stavu však z hľadiska welfare zvierat nie je vhodné zapojiť živé 

zvieratá do intervencií s osobami, ktoré by nevhodnou manipuláciou mohli zvieraťu ublížiť (pri 

niektorých psychiatrických stavoch, ako antisociálne, narcistické, hraničné poruchy osobnosti, 
nekompenzované psychotické poruchy, s poruchami správania a násilnými či agresívnymi 

reakciami voči zvieratám) (Standards of Practice... 1996; Student manual... 2008; The European 

Society for Animal-Assisted Therapy (ESAAT) guidelines on quality... 2012; General Standards 
of Practice... 2015; Šoltésová a Bosá 2016). 
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25]) zároveň zdôrazňujú stereotypy prítomné v starostlivosti o staršie osoby 

s demenciou (vnímané ako pasívne, osamelé, nesamostatné, vyžadujúce 

pomoc) a v týchto súvislostiach upozorňujú na nevyhnutnosť chápať 

interakcie a intervencie s asistenciou robotických zvierat nie ako náhradu 

sociálnych interakcií, ale ako doplnenie, modifikáciu či možnosť 

dynamizácie a zefektívnenia realizovaných terapeutických, rehabilitačných, 

rekreačných (a iných) činností v rámci komplexnej starostlivosti, reflektujúc 

individuálne potreby a záujmy konkrétnej osoby.  

Potenciál a limity robotických analógií živých zvierat ako sociálnych 

a terapeutických mediátorov však nie sú v súčasnosti plne vedecky 

argumentované, hoci prvé desaťročie ich využívania prinieslo mnoho 

priaznivých zistení. V týchto súvislostiach sa aktuálny výskum humánno-

animálnych interakcií orientuje aj na otázky možností a obmedzení 

využívania neživých entít v kontexte pomáhajúcich intervencií.  

Robotickými zvieratami asistované intervencie sú v cieľovej skupine 

starších osôb indikované najmä v skupine osôb s vyšším stupňom demencie, 

s rizikom sociálnej izolácie, redukovanou komunikáciou, apatiou 

a agitovaným správaním, kde aktuálny výskum dokumentuje pozitívne 

fyziologické a psychosociálne benefity najmä v kontexte ich využívania 

v zariadeniach dlhodobej starostlivosti o staršie osoby, špecificky 

s demenciou, v niekoľkých oblastiach. V súvislosti s fyziologickými efektmi 

intervencií s robotickými zvieratami sa výskum doposiaľ sústredil najmä na 

indikátory ako redukcia krvného tlaku, neurohormonálne zmeny vzhľadom 

na vnímanie a zvládanie záťažových situácií a na aktuálny psychický stav 

a náladu, zníženie spotreby liekov (najmä s psychotropným efektom), 

zvýšenie kvality spánku a zníženie frekvencie túlania. Výraznejšie výsledky 

sú prezentované v oblasti psychosociálnych benefitov: podpora kognitívnych 

funkcií (robotické zvieratá sú špecifickým zdrojom variabilných vizuálnych, 

auditívnych, taktilných podnetov stimulujúcich kognitívne funkcie, najmä 

vnímanie, pozornosť, pamäť, reč, stimulujú záujem o sociálne aj fyzické 

prostredie, facilitujú očný kontakt v jeho vyhľadávaní, dĺžke udržania aj 

počte kontaktov, predlžujú dobu sústredenia na aktivitu a podnety v 

prostredí); zmeny v citových procesoch a stavoch (pozitívne ovplyvňujú 

náladu, redukujú depresívnu, úzkostnú, zlostnú, apatickú náladu a zvlášť 

úzkostné a depresívne symptómy, redukujú – v počte aj intenzite – agresívne 

a agitované správanie, celkovo pozitívne ovplyvňujú emotivitu) a 

motivačných psychických procesoch (stimulujú spontánne verbálne 

a behaviorálne reakcie na sociálne podnety a aktivizujú v sociálnych 

interakciách, zvyšujú angažovanosť a aktivitu v terapeutických činnostiach, 

potencujú záujem iniciovať konverzáciu a interagovať s prostredím). 

V sociálnych interakciách facilitujú záujem, spontánnosť, verbálne aj 

behaviorálne interakcie a skupinové zapojenie a komunikáciu (podporujú 

iniciovanie konverzácie, predlžujú dobu sústredenia na komunikáciu, zvyšujú 
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dĺžku komunikácie a počet slov v komunikácii s ošetrujúcim personálom aj 

medzi rezidentmi navzájom, zvyšujú počet očných kontaktov, dotykov 

a úsmevov v interakcii), recipročné správanie. Psychosociálne fungovanie 

ovplyvňujú aj redukciou pocitu osamelosti a izolácie a celkovou aktivizáciou 

(Tamura, Yonemitsu a Itoh et al. 2004, [cit. 2017-02-19]; Banks, Willoughby 

a Banks 2008, [cit. 2017-02-25]; Melson et al. 2009a, b, [cit. 2017-02-02]; 

Kramer, Friedmann a Bernstein 2009; Shibata a Wada 2011, [cit. 2017-02-

02]; Animal Assisted Therapy... 2012, [cit. 2017-01-10]; Diehl et al. 2012, [cit. 

2017-02-02]; Naganuma et al. 2008, 2013, [cit. 2017-02-02]; Robinson et al. 

2013; Moyle et al. 2015, [cit. 2017-02-19]; Hirst 2016, [cit. 2017-02-02] a i.). 

Lazar et al. (2016, [cit. 2017-02-25]) odporúčajú využívať robotické 

zvieratá aj v skupine starších osôb bez diagnostikovanej demencie. V oboch 

prípadoch zdôrazňujú potrebu prioritného porozumenia tomu, ako jednotlivec 

vníma robotické zvieratá a aké má k nim postoje. Hoci tradične je tento typ 

intervencií a interakcií odporúčaný pre osoby s vyššou potrebou 

intelektuálnej stimulácie, limitovanou mobilitou a rizikom sociálnej izolácie 

(zvyčajne z dôvodu profylaxie osamelosti), aj staršie osoby, ktoré rozlišujú 

živé a robotické zvieratá a nevnímajú sa ako osamelé alebo izolované, môžu 

profitovať z kontaktu s týmito sociálnymi robotmi. V týchto prípadoch 

uvádzajú ako prioritné benefity: vytváranie príležitostí pre zábavné aktivity, 

facilitáciu zábavy v sociálnom prostredí, rozšírenie príležitostí pre sociálne 

interakcie a podpora sociálneho zapojenia, sociálne roboty sú zároveň 

významným zdrojom taktilných stimulov (kontakt s robotickými zvieratami 

je vnímaný ako dôležitý z dôvodu saturácie potreby fyzického kontaktu 

prostredníctvom maznania, túlenia, hladenia, fyzickej interakcie s robotickým 

zvieraťom). Tieto osoby, uvedomujúc si, že ide v zásade o „hračku“, oceňujú 

na robotickom zvierati minimálnu potrebu starostlivosti, avšak 

s poskytovaním interakcií, ktoré sú vlastné živému zvieraťu (pozdrav, 

privítanie a pod.), ako prínosné vnímajú možnosti funkčnej pomoci 

(signalizovanie užitia liekov, ranné budenie a pod.). Sumarizujúc, Lazar et al. 

(2015, [cit. 2017-02-25])  vnímajú v tejto cieľovej skupine ciele nie v oblasti 

redukcie osamelosti a riešenia sociálnej izolácie, ale skôr v poskytnutí 

spoločnosti bez požiadaviek na zmeny v životnom štýle, tiež v udržiavaní 

sociálnych interakcií a sociálneho zapojenia.  

Podobný názor postulujú aj Melson et al. (2009a, b, [cit. 2017-02-02]), 

zaoberajúc sa otázkou konceptualizácie robotických zvierat, opierajúc sa 

o hypotézu biofílie (predpokladajúc vrodenú dispozíciou k afiliácii so 

životným prostredím a rozširujúc túto o artefakty, ktoré napodobňujú živé 

formy a procesy
52

). Robotické zviera je podľa autorského kolektívu klientmi 

vnímané ako technologický, neživý artefakt, avšak stelesňujúci atribúty 

                                                 
52 Bližšie o jednotlivých teoretických konceptoch humánno-animálnych interakcií napr. 
Šoltésová a Bosá (2016).  
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živých zvierat – tvar, pohyb, reakcie, s čím súvisí interpretácia jeho správania 

ako intencionálneho (s potenciálom stimulovať pozornosť, interakciu a 

aktivitu ľudí, uspokojovať potrebu spoločnosti, poskytovať kognitívnu 

stimuláciu). 

 

Záver 

Demografické trendy a rastúci podiel starších ľudí v populácii patrí 

k aktuálnym otázkam multidisciplinárneho záujmu súčasnej vedy, 

s presahom do aplikačnej, resp. praxeologickej roviny, sociálnu prácu, 

vzhľadom na jej charakteristickú transcisciplinaritu a previazanosť teórie 

s praxou, ako kľúčových špecifík, nevynímajúc. Predmetom jej pozornosti 

v súčasnosti sú aj procesy deinštitucionalizácie, teoreticky, procesuálne aj 

metodologicky. Zvlášť v kontexte služieb vulnerabilným cieľovým skupinám 

vyžadujúcim dlhodobú rezidenčnú starostlivosť, ku ktorým patria aj seniori 

a seniorky s demenciou rôznej etiológie, ako rastúca populácia prijímateľov 

sociálnych služieb. V súvislosti s otázkami kvality života 

a individualizovanej starostlivosti sú dôležité otázky identifikácie a ponuky 

takých typov pomoci, ktoré zohľadnia individuálne potreby a záujmy 

prijímateľov sociálnych služieb, podporia subjektívnu pohodu a kvalitu 

života, prispejú k humanizácii prostredia a zefektívnia a skvalitnia komplex 

poskytovaných služieb.  

Jedným z efektívnych prístupov v rámci komplexnej starostlivosti sú aj 

intervencie s asistenciou zvierat, ktorých benefity je možné v súčasnosti 

považovať za dostatočne vedecky argumentované. Vzhľadom na 

technologický pokrok sa aktuálne do pozornosti laickej i odbornej verejnosti 

dostávajú aj možnosti využívania sociálnych robotov. Ich kľúčovou úlohou je 

zvýšenie psychosociálnej pohody ľudí prostredníctvom poskytovania 

spoločnosti a zmysluplných sociálnych interakcií. V kontexte 

intencionálnych odborných intervencií s asistenciou robotických zvierat, 

stelesňujúcich interaktívnu, adaptívnu sofistikovanú počítačovú technológiu 

vo forme napodobňujúcej biologickú entitu, sú vhodnou alternatívou živých 

zvierat, vysoko využiteľnou pre vulnerabilnú populáciu akou sú staršie osoby 

s demenciou, kde sa tento typ intervencií, ako vyplýva z aktuálnych 

empirických zistení, ukazuje ako potenciálne vysoko užitočný. V týchto 

kontextoch je cieľom prehľadovej štúdie iniciovať odborný diskurz 

v kontexte predmetnej problematiky v rámci podmienok Slovenskej 

republiky. 
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