
 

19 

 

2 HUMÁNNO-ANIMÁLNE INTERAKCIE – VÝSKUM A AKTUÁLNY STAV 

POZNANIA 

 

Pomerne krátku históriu vedeckého záujmu o humánno-animálne interakcie 

dokumentuje aj fakt, že do 60-tych rokov 20. storočia je možné nájsť len málo odborných 

príspevkov venovaných zvieratami asistovaným intervenciám a aktivitám. V odbornej spisbe 

sa často stretávame s názorom, že začiatky skutočného vedeckého záujmu o humánno-

animálne vzťahy a ich efekty vo vzťahu ku kvalite života ľudí i zvierat sa datujú do obdobia 

publikačnej činnosti Borisa Levinsona (60-te roky 20. storočia), osobitne jeho príspevku The 

Dog as a Co-Therapist, publikovaného v roku 1962 v časopise Mental Hygiene.  

Avšak pre rozvoj vedeckého záujmu o humánno-animálne interakcie mohli byť 

východiskom už skôr datované príspevky. Bossard v roku 1944 v texte The Mental Hygiene of 

Owning a Dog (1944, 1950, in: Fine 2000; Rowan a Thayer 2000 a i.),
31

 ale aj svojej ďalšej 

publikačnej činnosti, diskutoval význam spoločenských zvierat pre rodinný život a  duševné 

zdravie jednotlivých členov a členiek rodiny, zvlášť vo vzťahu k vývinu detí. Príspevok bol 

niekoľkokrát republikovaný z dôvodu veľkého záujmu z odborných kruhov (Serpell 1996; 

Urichuk a Anderson 2003). Pred ním bola publikovaná aj akademická stať Bucka (1903, in: 

Serpell 1996), ktorý analyzoval 1200 esejí detí o ich psoch, pričom práve psy vnímal ako 

významný zdroj prijatia a náklonnosti v situáciách, keď deti prežívajú pocity osamelosti 

a bezmocnosti. 

Až v neskoršom období Levinson, inšpirovaný týmito poznatkami, aplikoval zistenia do 

terapeutického prostredia (Cusack 1988; Salotto 2001 a i.). Aj napriek počiatočnému 

skepticizmu odborníkov a odborníčok, hlavne z prostredia verejného zdravotníctva, sa 

v neskoršom období (najmä od 80-tych rokov 20. storočia) oblasť intervencií a aktivít 

s asistenciou zvierat v celosvetovom kontexte rapídne rozvíjala.  

Práve Levinsonovu prácu je možné vo výskume humánno-animálnych vzťahov 

považovať za prelomovú. V roku 1962 v časopise Mental Hygiene vo svojom príspevku 

nazval psa zaradeného do terapeutického procesu pes- koterapeut (z pôvod. the dog as co-

therapist), v roku 1969 a 1972 zverejnil významné monografie Pet-Oriented Child 

Psychotherapy a Pets and Humane Development).
32

 V roku 1984 publikoval metodologické 

základy vlastnej práce – terapie s asistenciou zvierat (z pôvod. human/companion animal 

therapy) v časopise Journal of Contemporary Psychotherapy a položil tak základy novej 

vednej disciplíny Human-Companion Animal Bond (Levinson 1984; Rowan a Thayer 2000; 

Chandler 2005; Odendaal 2007 a i.). V nasledujúcich rokoch bolo publikovaných množstvo 

tematicky relevantných príspevkov, predovšetkým prípadové, v menšej miere experimentálne 

štúdie.  

                                                           
31

 V ňom definoval rôzne roly, ktoré môže zohrávať zviera, špecificky pes, v rodine, ako tzv. sociálny lubrikant, 

zdroj bezpodmienečnej lásky, spoločník, či dokonca učiteľ detí vo sfére nácviku hygienických činností, 

sexuality, zodpovednosti; psy napomáhajú pri zvyšovaní sebavedomia a sebaúcty, rozvíjajú empatiu atď.; tiež 

formuloval viaceré oblasti benefitov vyplývajúcich z prítomnosti psa v domácnosti.  
32

 Levinson vo svojej práci (od roku 1953 po skúsenosti s detským pacientom a vlastným psom) vychádzal zo 

zistení Bossarda, no skúmal efekty nasadenia zvierat v terapeutickom prostredí (Rowan a Thayer 2000).  
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V roku 1984 Beck a Katcher (in: Rowan a Thayer 2000) analyzovali príspevky z danej 

sféry publikované v  tomto období. Dospeli k záveru, že literárne zdroje pozostávajú takmer 

výlučne z opisných či na hypotézach založených štúdiách. K najčastejšie citovaným z tohto 

obdobia patria najmä texty od autorov a autoriek Levinson (1969, 1972, 1984), Mugford, 

M´Comisky (1975), Ory a Goldberg (1983), Friedmann et al. (1980) a i. Tieto príspevky 

(Levinsona a jeho nasledovníkov) však boli založené skôr na prípadových štúdiách ako 

vedeckých experimentoch: hoci možnosť facilitácie iných konvenčných terapií 

prostredníctvom inkorporácie interakcií so zvieratami ukázali, terapeutické efekty pôsobenia 

týchto zvierat priamo nedokazovali. Pozitívny vplyv humánno-animálnych interakcií je teda 

možné vysvetľovať, podľa Becka a Katchera, skôr ako emocionálnu odpoveď na prítomnosť 

zvierat. Uvedené síce oprávňuje ich nasadzovanie na rekreačné účely, no žiaden z výsledkov 

relevantne nedokázal dlhodobé terapeutické benefity, a teda neoprávňuje hovoriť o novom 

druhu terapie.  

Od 80-tych rokov 20. storočia sa publikačná činnosť v predmetnej oblasti rozvíja 

v dvoch úrovniach: v širšom význame v kontexte podpory kvality života (obzvlášť zdravia) 

majiteľov a majiteliek spoločenských zvierat a v užšom význame v súvislosti so špecifikami 

novokonštituovaného druhu terapie s asistenciou zvierat (Serpell 2000; Odendaal 2007). 

Zvýšený záujem o vedecky podložený výskum vplyvu humánno-animálnych vzťahov 

na zdravie ľudí pravdepodobne stimuloval príspevok Friedmann et al. (1980, in: Friedmann 

2000; Friedmann a Thomas 1998), analyzujúci korelácie humánno-animálnych interakcií a 

zdravia osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Tento príspevok zároveň viedol k záujmu 

o výskum mechanizmov pôsobenia humánno-animálnych interakcií na zdravie ľudí a k 

formulovaniu východiskových teórií pôsobenia týchto interakcií na kvalitu života ľudí. 

V nasledujúcich výskumoch boli prezentované dve teórie týchto mechanizmov, a to 

schopnosť zvierat ovplyvniť, indukovať aktuálnu úroveň distresu prostredníctvom odpútania 

a udržania pozornosti od vlastného postihnutia či choroby (Katcher et al. 1983, in: Serpell 

2000) a schopnosť poskytovať sociálnu oporu redukujúcu prežívaný distres (stress-

reducing/stress-buffering) (McNicholas a Collis 1998; Serpell 1996; Siegel 1990, in: Beck, 

2000 a i.).  

Aj v roku 1998 boli publikované ďalšie štúdie analyzujúce vedecké príspevky 

z výskumu humánno-animálnych interakcií. Garrity a Stallones (1998) v podrobnej analýze 

skúmali súvislosti humánno-animálnych interakcií s potenciálnym pozitívnym vplyvom na 

kvalitu života ľudí (zvláštnu pozornosť venovali hlavne faktorom súvisiacim so sociálnou 

oporou). Ich závery ale boli podobné predchádzajúcim zisteniam; autori vyjadrili pochybnosti 

o existencii relevantných dôkazov o priamom kauzálnom vplyve humánno-animálnych 

vzťahov na zdravie ľudí. Podľa autorov, pozitívne výsledky analyzovaných výskumov skôr 

korelujú s faktorom sociálnej opory ľudí v kontakte so zvieratami. Autori síce zdôraznili 

najmä sprostredkovaný vplyv (buffering mechanism), zároveň ale nepopreli aj možnosť 

priameho kauzálneho účinku. Iné autorky, napr. Hines a Frederickson (1998), Wood et al. 



 

21 

 

(2005) a ďalšie, sú však presvedčené, že štúdie publikované od roku 1980 jednoznačne 

demonštrujú pozitívne efekty humánno-animálnych interakcií na zdravie ľudí.
33

 

V súčasnosti je zjavný nárast vedeckého záujmu o humánno-animálne interakcie, hlavne 

vo väzbe na zdravie ľudí, no rovnako i na kvalitu života zvierat a etické aspekty týchto 

interakcií. Rôzne vedné disciplíny svoj záujem primárne zameriavajú na hľadanie súvislostí 

vlastnenia spoločenských zvierat s rôznymi fyziologickými a psychologickými indikátormi 

individuálneho zdravia a pohody. Zistenia o zdravotných efektoch humánno-animálnych 

vzťahov je možné kvôli prehľadnosti rozdeliť do nasledujúcich sfér: fyziologické, 

psychologické, psychosociálne a terapeutické.
34

 

 

2.1 FYZIOLOGICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNE EFEKTY HUMÁNNO-

ANIMÁLNYCH INTERAKCIÍ 

 

Fyziologické efekty vlastnenia zvierat sú v súčasnosti kvalitne dokumentované. V rámci 

vedecko-výskumnej činnosti zvýšený záujem priťahuje fenomén vlastnenia zvierat ako 

ochranného faktora pred vznikom a rozvojom kardiovaskulárnych ochorení hlavne vo vzťahu 

k zdravotným rizikovým faktorom (ako napr. úroveň krvného tlaku, hladiny cholesterolu, 

triglyceridov a pod.), behaviorálnym rizikovým faktorom (napr. fyzická aktivita, životný štýl, 

obezita a pod.), psychologickým rizikovým faktorom (napr. úzkosť, depresie, sociálna 

izolácia a pod.) i ďalším indikátorom zdravia (kvalita sociálnej opory, príp. sociálna izolácia 

ako nezávislé rizikové faktory týchto ochorení). Rovnako rozšírené sú aj výskumy 

orientované na vlastnenie zvierat ako facilitačný faktor rehabilitácie a rekonvalescencie týchto 

ochorení (samozrejme, psychologické a psychosociálne efekty sa tiež podieľajú na 

uvádzaných efektoch).  

V rovine fyziologických efektov humánno-animálnych interakcií na zdravie ľudí mnohé 

štúdie (Friedmann et al. 1980, in: Chandler 2005; Bolin 1987, 1988, in: Wood et al. 2005; 

Grossberg et al. 1988, in: Beck 2000; Collis a McNicholas 1998; Allen et al. 1991, in: Beck 

2000; Anderson et al. 1992, in: Rowan a Thayer 2000; Walsh et al. 1995 in: Chandler 2005; 

Crowley-Robinson et al. 1996 in: Rowan, Thayer 2000; Friedman a Thomas 1998; Friedman 

2000; Odendaal 2007 a i.) dokumentujú rýchlejšiu rekonvalescenciu a predĺženie doby 

prežitia u pacientov a pacientiek s kardiovaskulárnym ochorením; rýchlejšie hojenie rán; 

zlepšenie imunitného systému; redukciu v úrovni krvného tlaku; inhibíciu vzniku a rozvoja 

psychosomatických ochorení; pokles hladiny cholesterolu a plazmy triglyceridov; zníženie 

úrovne stresu a úzkosti; efektívnejšiu adaptáciu na stresovú situáciu; zmiernenie depresívnych 

stavov; zmeny v neurohormonálnej produkcii (súvisiace najmä s vylučovaním niektorých 

                                                           
33

 Ich štúdie viedli k záverom, že kontakt so spoločenskými zvieratami má pozitívny vplyv na vývoj self-

konceptu u detí, podporuje dialóg medzi členmi rodiny, deťmi, ľuďmi s hendikepom a izolovanými osobami 

a prispieva k fyziologickej pohode, zahŕňajúc prežitie po infarkte myokardu, redukciu krvného tlaku a úrovne 

úzkosti. Štúdie tiež dokazujú, že zvieratá zmierňujú efekty bolestnej straty partnera u seniorov a prispievajú 

k pozitívnej životnej spokojnosti.   
34

 Terapeutické efekty sú bližšie rozpracované v piatej kapitole.  
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neurotransmiterov ako dopamín, endorfín, fenyletilamín; hormónov, osobitne prolaktínu, 

oxytocínu a kortizolu); zníženie spotreby liekov (zvlášť anxiolytík a antidepresív); zníženie 

frekvencie návštev lekárov a ďalšie pozitívne efekty v danej oblasti.  

Z hľadiska pomáhajúcich profesií v sociálnej a psychologickej sfére je dôležité venovať 

špecifickú pozornosť zvlášť psychologickým, psychosociálnym (a v piatej kapitole aj 

terapeutickým) efektom humánno-animálnych vzťahov.
35

 

Prínosnými monografiami v tomto smere boli najmä Interrelations between People and 

Pets (Fogle 1981), The Pet Connection – Its Influence on Our Health and Quality of Life 

(Anderson, Hart a Hart 1984), Between Pets and People – The Importance of Animal 

Companionship (Beck a Katcher 1996), Pets and Mental Health (Cusack 1988), The Waltham 

Book of Human-Animal Interaction: Benefits and Responsibilities of Pet Ownership 

(Robinson 1995) a ďalšie. V prípade odborných časopisov sú významné hlavne dva z nich, 

Anthrozoos (vydáva Berg Publishers, Oxford, UK) a Society and Animals (vydáva Brill 

Academic Publishers, Leiden, Holandsko); existuje však ďalších viac ako 200 časopisov, 

ktoré v téme publikujú.  

Medzi výskumami orientovanými na psychologické efekty je možné nájsť štúdie 

zaoberajúce sa determinantmi duševného zdravia (sociálna opora, sebahodnotenie, osamelosť, 

sociálna izolácia, strata blízkych, komunitné zapojenie), ako i konkrétnymi psychickými 

stavmi a procesmi (stres, depresie, úzkosť, tréning psychických procesov).  

Niektoré zo zdrojov (napr. Garrity a Stallones 1998; Hines a Frederickson 1998; Allen 

1997, in: Wood et al. 2005 a i.) vnímajú vlastnenie zvierat a pozitívne vzťahy so 

spoločenskými zvieratami ako protektívny faktor v oblasti duševného zdravia i v súvislosti 

s pozitívnym vplyvom na psychické stavy a procesy osôb s variabilným zdravotným statusom, 

iné opisujú význam spoločenských zvierat vo vzťahu k optimálnemu vývinu osobnosti (napr. 

Matějček 1997, 1999; Fine 2000; Ascione et al. 2000, in: Fine 2000; Chandler 2005 a i.). 

Sociálne záťažové situácie, úzkosť, psychosociálne napätie sú sprevádzané nepriaznivými 

fyziologickými reakciami a zvýšenou náchylnosťou k chorobnosti. V takýchto situáciách 

môžu byť zvieratá zdrojom opory a bezpodmienečného prijatia (Triebenbacher 1998, in: 

Wilson a Turner 1998), či dokonca môžu byť náhradou humánnej opory (Zasloff a Kidd 

1994, in: Johnson, Odendaal a Meadows 2002).  

V rámci psychosociálnych benefitov sú preukázané napr. pozitívny vplyv na jednotlivé 

kognitívne funkcie; rozvoj sociálnych kompetencií a záujmu o sociálne prostredie; podpora 

psychosociálneho fungovania; podpora prosociálneho správania a osobnej zodpovednosti; 

redukcia osamelosti; rozvoj a posilnenie sociálnych oporných sietí, príp. kompenzácia ich 

nedostatkov; podpora efektívnej komunikácie; pozitívny vplyv na sebahodnotenie, sebaúctu 

a sebakontrolu; redukcia hrubého správania alebo tendencií k takémuto správaniu; saturácia 

                                                           
35

 Významom a dôležitosťou rolí, ktoré zohrávajú zvieratá v ľudskej spoločnosti a kultúre, sa (z hľadiska 

antropológie, sociológie a pod.) zaoberalo viacero výskumov: napr. Kellert (1980) skúmal základné postoje 

Američanov voči zvieratám, Lawrence (1984) a Marvin (1987) skúmali symbolické pozadie amerického ródea 

a psích zápasov, Leach (1964) používanie zvieracích označení ako nadávok, Arluke a Sax (1992) obhajobu 

welfare zvierat nacistami a ďalšie štúdie rolu zvierat a ich symboliku v literatúre, televíznej produkcii, reklame 

a pod. (Rowan a Thayer 2000; Serpell 2000; Beck 2000 a i.). 
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niektorých základných psychologických potrieb (byť milovaný, rešpektovaný, potrebný, 

akceptovaný a pod.); facilitácia sociálnych interakcií; stimulácia recipročného správania 

v skupinách; tvorba príležitostí užitočného naplnenia voľného času; vzťah so zvieraťom má 

potenciál poskytnúť hodnotu životu a perspektívy do budúcnosti; v zariadeniach zvieratá 

facilitujú sociálne a verbálne interakcie a pozitívne ovplyvňujú celkovú atmosféru 

v konkrétnom zariadení atď. (Galajdová 1999; Fine 2000; Burch 2003; Chandler 2005; 

Knight a Edwards 2008; Brooks et al. 2013; Greisler 2004; Triebenbacher 2000; Herzog 

2011; Morrison 2007; Maťhová 2012; Motlová 2007; Chur-Hansen, Zambrano a Crawford 

2013; Wilson a Turner 1998; Fine 2000; Wood et al. 2005; Odendaal 2007 a i.).
36

 

Na lepšie porozumenie povahe interakcií medzi ľuďmi a zvieratami je nevyhnutná 

solídna báza poznatkov získaných výskumom, pričom zohľadňovať je potrebné bežný život 

so zvieratami, ako i špecifické terapeutické intervencie s asistenciou zvierat. Pole humánno-

animálnych interakcií je neustále v procese dynamického vývinu. Nevyhnutnosť ďalšieho 

intenzívneho vedeckého výskumu zdôvodňujú Griffin et al. (2011) najmä meniacou sa rolou 

zvierat v priebehu ľudského života, potenciálnymi koreláciami s celým radom pozitívnych 

efektov na zdravie a správanie ľudí (čo je možné v súčasnosti považovať za pravdepodobne 

najkvalitnejšie vedecky zdokumentovanú oblasť) a rovnako aj neustále narastajúcim 

využívaním humánno-animálnych intervencií v prospech zdravia a kvality života ľudí. 

McCardle et al. (2011) formulovali An Agenda for Future Research pre výskum humánno-

animálnych interakcií, ako inšpiráciu pre ďalšie smerovanie. V agende zdôrazňujú potrebu:  

 výskumu samotných interakcií, ktorý môže byť bázou hlbšieho porozumenia a vyššej 

bezpečnosti ľudí (osobitne detí) i zvierat;  

 výskumu zameraného na vplyv zvierat na vývin detí (ako interakcie detí a zvierat môžu 

ovplyvňovať sociálny, emocionálny a kognitívny vývin detí); 

 výskumu zameraného na zdravie detí (aktuálne zameraný napr. na súvislosti s obezitou, 

imunologické problémy, poruchy pozornosti a i.);  

 štúdií testujúcich efekty humánno-animálnych interakcií ako samostatných intervencií aj 

ako doplnkových aktivít (častým výskumným problémom je ich krátkodobosť, využívanie 

neformálnej evidencie atď.; potrebné sú predovšetkým štúdie orientované na potenciálne 

efekty humánno-animálnych intervencií v rôznych terapeutických prostrediach pre osoby 

so špecifickými zdravotnými a behaviorálnymi problémami či vývinovými poruchami, aby 

bolo možné zodpovedne zvážiť, či, ako, za akých podmienok a v akej frekvencii môžu 

zohrať významnú rolu práve zvieratami asistované intervencie); 

 výskumu biomarkerov a biobehaviorálnych a genetických dát (rozhodujúci je výskum 

biologických/fyziologických a neuroendokrinných reakcií na humánno-animálne interakcie 

pre lepšie porozumenie vplyvu týchto intervencií na zdravie).
37

 

                                                           
36 V odbornej literatúre nájdeme aj vnímanie spoločenských zvierat ako sociálneho kapitálu (Wood et al. 2005; 

Šoltésová 2014). 
37

 V rovine metodologických otázok McCardle et al. (2011) zdôrazňujú hlavne význam: a) klinického testovania 

(efektivity humánno-animálnych interakcií využívajúc experimentálne a kvázi-experimentálne metódy, hoci 
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2.2 HUMÁNNO-ANIMÁLNE INTERAKCIE – VYBRANÉ TEÓRIE  

 

V odbornej literatúre sa v súčasnosti stretávame s viacerými hypotézami poskytujúcimi 

vysvetlenie pozitívnych efektov a významu humánno-animálnych interakcií vo vzťahu ku 

kvalite života ľudí. V roku 1998 odlíšili Collis a McNicholas teórie vysvetľujúce korelácie 

medzi vlastníctvom zvierat a kvalitou života ich majiteľov a majiteliek do troch oblastí:  

 Teórie, podľa ktorých majú zvieratá priamy kauzálny účinok na kvalitu života ľudí 

(v rámci týchto teórií autorky vymedzujú rôzne alternatívy, napr. hypotézy, podľa ktorých 

pôsobia priame účinky na fyziologickej úrovni, napr. prítomnosť zvieraťa súvisí 

s parametrami ako krvný tlak, pričom tieto účinky sa môžu, ale nemusia objaviť 

v humánno-humánnych interakciách). Tieto teórie predpokladajú, že faktory pôsobiace 

v humánno-humánnych interakciách (napr. sociálna opora) sa primárne evolučne vyvinuli 

v rámci špecificky ľudských vzorcov správania, avšak následne boli implementované do 

nového kontextu – humánno-animálnych interakcií.
38

 

 Teórie nepriameho kauzálneho účinku humánno-animálnych interakcií na kvalitu života 

ľudí prostredníctvom facilitácie humánno-humánnych vzťahov. Tieto predpokladajú, že 

humánno-animálne vzťahy pozitívne ovplyvňujú šírku siete medziľudských vzťahov 

majiteľov a majiteliek zvierat, čo priamo súvisí so zdravotnými benefitmi. Uvedené teda 

reflektuje nepriamy kauzálny účinok humánno-animálnych interakcií na zdravie ľudí (aj 

keď ďalšie typy opory zo strany zvierat skôr produkujú priame efekty). Viacerí autori 

a autorky (Sanders a Robins 1991, in: Fine 2000; Hart 2000; Steffens a Bergler 1998; 

Holcomb a Meacham 1989, in: Rowan a Thayer 2000; Batson, McCabe et al. 1998 a i.) 

opisujú súvisiace efekty v oblasti facilitácie interakcie s inými osobami, stimulácie 

prosociálneho správania (ako úsmevy, pohľady, taktilný kontakt, pochvaly, intenzita 

náklonnosti a pod.), prevencie sociálnej izolácie atď. (pričom opisujú rolu zvieraťa ako 

sociálneho „lubrikantu“). Vzhľadom na medziľudskú komunikáciu je pritom možné 

opierať sa o predpoklad, že zvieratá svojou prítomnosťou a prirodzeným správaním 

stimulujú komunikáciu medzi ľuďmi vďaka tomu, že predstavujú neutrálny objekt, na 

ktorý je možné sústrediť pozornosť (Levinson 1997; Fine 2000). 

 Teórie pôsobenia ďalších faktorov v súvislosti s vlastnením zvieraťa a zdravím, ktoré 

predpokladajú nie-kauzálny (no-causal) účinok na zdravie.  

Procesy a efekty humánno-animálnych interakcií je možné vnímať a vysvetľovať na 

báze niektorých z konkrétnych modelov a teórií, ktoré boli pôvodne koncipované pre 

humánno-humánne interakcie a až následne aplikované do nových súvislostí humánno-

animálnych vzťahov. V odbornej spisbe sa objavujú viaceré z nich,
39

 pričom v súčasnosti sú 

                                                                                                                                                                                     
kombinované metódy sa odporúčajú predovšetkým pre porozumenie podmienkam, za akých sú tieto intervencie 

efektívne); b) štúdií na úrovni celej populácie; c) zahrnutia rozmanitých výskumných súborov; d) ochrany 

participantov a participantiek vo výskume (ide o etické otázky prípravy a realizácie výskumu, obzvlášť ak sú 

participantmi deti, u zvierat najmä pri výkone intervencií, keď sú v potenciálne ohrozujúcej situácii). 
38

 Bližšie napr. Hvozdík (1999, 2002). 
39

 Tieto stručne charakterizuje a v komparácii s teóriou „attentionis egens“ diskutuje napr. Odendaal (2007).  
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postulované najmä tri: teória pripútania, teória biofílie a koncept sociálnej opory. Ako 

poslednú predstavím koncepciu evolúcie behaviorálnych interakcií Odendaala (2007), ktorú 

považujem za podnetnú pre teóriu, ale rovnako aj prax na vysvetlenie pozitívnych efektov 

humánno-animálnych interakcií.  

 

2.2.1 Teória pripútania (John Bowlby)  

 

Bowlby (2010) vysvetľoval mechanizmy pripútania na základe dvoch princípov, a to 

pripútavania ako motivačného systému a konštruovania internalizovaných pracovných 

modelov. Autor predpokladá, že pripútavacie správanie je riadené biologicky založeným 

motivačným systémom. Základnou funkciou väzbového správania je ochrana, t. j. 

zabezpečenie istoty a vyhnutie sa nebezpečenstvu. Pripútavanie je vnímané ako primárna 

motivácia s funkciou zabezpečenia ochrany a bezpečia dieťaťa, ktoré je bez kognitívneho 

potenciálu porozumieť povahe nebezpečenstva.  

Prieniky tradičnej teórie pripútania (attachment) a humánno-animálneho pripútania sú 

zjavné v troch oblastiach: pocit bezpečia, symbolické reprezentácie (pracovné modely) 

a citová väzba (Crawford et al. 2006, in: Berget a Ihlebaek 2011).
40

 Bowlby (2010) väzbové 

správanie charakterizoval ako akékoľvek správanie vedúce k získaniu či udržaniu žiaducej 

blízkosti, čo sa v rôznych situáciách mení vzhľadom na aktuálne potreby. Kľúčovým 

elementom motivačného systému sú pocit neistoty ako motivačnej sily k hľadaniu proximity 

a rozvoj motivačného systému aj bez konkrétnej skúsenosti. Na rozdiel od iných vzťahov je 

významným kritériom pripútania práve redukcia prežívanej neistoty a úzkosti v prítomnosti 

konkrétnej osoby/objektu. Táto redukcia neistoty je výsledkom aktivácie motivačného 

systému (Bowlby 2010, 2012, 2013; Hašto 2005; Crawford et al. 2006, in: Berget a Ihlebaek 

2011) a je primárnou motiváciou, ktorá iniciuje hľadanie blízkosti bez ohľadu na to, či osoba 

mala príležitosť naučiť sa, že vzťahová osoba môže odstrániť špecifickú hrozbu (Collis 

a McNicholas 1998). Motivačný systém následne ovplyvňuje kognitívne modely vzťahov 

(štýl reakcií na pocity istoty/neistoty je hlavnou dimenziou individuálnych diferencií 

v sociálnych vzťahoch) (Berget a Ihlebaek 2011).  

Zásadným prvkom tejto teórie je koncept bazálneho bezpečia (Hašto 2005). Podľa 

Triebenbacher (2000) je možné vnímať citovú väzbu ľudí k ich zvieratám ako paralelnú 

fyzickému a psychickému bezpečiu diskutovanému teóriou pripútania. Kým v úzkom 

technickom význame je pripútanie blízkym vzťahom dieťaťa voči rodičovi, založeným na 

pocite bezpečia (Bowlby 2010, 2012), v širšom význame pripútanie môže zahŕňať aj ďalšie 

známe vzťahy – odvodené od väzbového správania detí k rodičom alebo založené na rovnako 

úzkych psychobiologických mechanizmoch, obzvlášť pocite bezpečia (Ainsworth 1989, in: 

Collis a McNicholas 1998). Bowlby (2010, 2012, 2013) odvodzoval pripútavanie z počtu 

rôznych afektívnych systémov (napr. starostlivosť rodiča voči dieťaťu, sexuálny systém 

                                                           
40

 Podľa Odendaala (2007) je sila týchto vzťahov skôr dôsledkom obojstranne poskytovanej pozornosti 

v dyadickom humánno-animálnom vzťahu, čo sa týka hlavne zvierat s vysoko spoločenským správaním.  
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dospelý – dospelý atď.). Kľúčovým psychologickým procesom sú vnútorné pracovné modely. 

Tie sú aktivované najmä v situáciách ich absencie (z hľadiska existencie afektívnych aspektov 

vzťahu separácia spôsobuje stres a strata smútok), keď sa jasnejšie vynára potreba blízkosti 

konkrétneho objektu.  

V rovine humánno-animálneho pripútania môžeme citovú väzbu spájať s blízkosťou, 

pocitom bezpečia, fyzickým kontaktom a starostlivosťou o zviera. Bowlby (2010) pritom 

citovú väzbu definoval ako silnú tendenciu vyhľadávať kontakt a blízkosť konkrétnej osoby 

v určitých situáciách – často napr. v situáciách ohrozenia, neistoty a pod. (táto je v čase 

vysoko konzistentná a mení sa len pomaly) a pripútavacie správanie je smerované k získaniu 

či udržaniu žiaducej blízkosti.
41

 

 

2.2.2 Teória biofílie (Edward O. Wilson)
42

 

 

Wilson (1984) v teórii biofílie predpokladá, že výsledkom koevolúcie ľudí a iných 

živočíšnych druhov je o. i. biologicky podložený záujem ľudí, ľudská prirodzená tendencia 

zaujímať sa o živú prírodu a tendencia vnímať, prisudzovať prírodnému prostrediu a životným 

procesom v ňom význam a hodnotu.
43

 Takýto sklon – tendencia sledovať, selektívne venovať 

pozornosť prostrediu a zvieratám – mal významnú adaptívnu hodnotu v našej evolúcii. 

Načrtnuté vrodené dispozície sú kulturálne prispôsobivé, viažu sa na špecifické prostredie, 

avšak v porovnaní s pudmi majú slabší vplyv. Autor tento záujem nevníma ako jednoduchý 

inštinkt, ale skôr zložitý komplex procesov viažucich sa fyziologicky na emócie (Wilson 

1984). Podľa Kellerta (1997, in: Melson 2000) je biofília ako vrodená tendencia tvarovaná 

učením, kultúrou a skúsenosťami, produktom biokulturálneho vývoja, ktorý nepredpokladá 

lásku alebo sympatie voči zvieratám, ale vnútorný záujem a selektívnu pozornosť 

determinujúcu prežívanie pocitu bezpečia a istoty (resp. neistoty). Uvedený vrodený záujem 

je tak možné vnímať a potenciálne účinne využívať v rôznych formách pomoci a terapií.  

Práve táto hypotéza, o. i., prispieva k porozumeniu významu humánno-animálnych 

interakcií z hľadiska redukcie úzkosti ľudí na fyziologickej úrovni (napr. Jennings et al. 1998; 

Rowan a Thayer 2000; Chandler 2005 a i.) a ďalších významných fyziologických efektov 

humánno-animálnych interakcií.
44

 V opísaných súvislostiach teda teória biofílie ponúka 

                                                           
41

 Bližšie napr. Hašto (2005), Bowlby (2010, 2012, 2013).  
42

 Z princípov teórie biofílie je odvodená aj v súčasnosti intenzívne diskutovaná „animate-monitoring“ hypotéza 

(New, Cosmides a Tooby 2007, in: DeLoache, Pickard a LoBue 2011). Tá postuluje, že významným aspektom 

nášho systému vizuálnej pozornosti je tendencia vyvinutá k monitorovaniu prostredia vzhľadom na prítomnosť a 

lokáciu zvierat aj iných ľudí (dve kategórie, ktoré vždy reprezentujú príležitosti a ohrozenia nášho prežitia – 

pričom vždy ide o priorizáciu subjektov živých pred neživými). 
43

 Práve prostredie (obzvlášť zvieratá v ňom) bolo zdrojom informácií potrebných na prežitie. Ľudia majú 

tendenciu selektívne vnímať prítomnosť a správanie zvierat (ktoré signalizuje mieru bezpečia v prostredí) 

(Wilson 1984). Táto teória teda postuluje afinitu k životnému prostrediu a životným procesom v ňom v 

pozitívnom (pozitívna afiliácia k zvieratám a prírode) i negatívnom význame (negatívna orientácia, ako napr. 

prirodzený strach z hadov) (DeLoache, Pickard a LoBue 2011).  
44

 Napr. hormonálne zmeny (zvýšenie produkcie oxytocínu, dopamínu, endofrínu, zníženie hladiny adrenalínu, 

noradrenalínu, kortizolu), pokles krvného tlaku a tepovej frekvencie, pokles hladiny cholesterolu a plazmy 
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dostatočnú argumentáciu na podporu výsledkov výskumov dokumentujúcich pozitívny vplyv 

spoločenských zvierat na kvalitu života ľudí, a to i v aplikácii na poradenské a terapeutické 

situácie. Napr. zvieratá stimulujú pozitívne medziľudské interakcie – často na základe toho, 

že poskytujú námet na konverzáciu (napr. Hunt et al. 1992, in: Fine 2000), osoby so 

spoločenským zvieraťom bývajú u návštev obľúbenejšie, viac sa sústredia na prítomnosť 

a menej hovoria o subjektívnej životnej nespokojnosti (napr. Baun a McCabe 2000), 

prítomnosť spoločenského zvieraťa v rodine pozitívne determinuje frekvenciu a intenzitu 

agresívnych a úzkostných afektov u osôb s Alzheimerovou chorobou (Hart 2000) a ďalšie.  

 

2.2.3 Koncepcia sociálnej opory (podľa Glyn Collis a June McNicholas) 

 

Podľa Collis a McNicholas (1998) môže byť sociálna opora v humánno-animálnom 

vzťahu náhradou za chýbajúcu ľudskú oporu, pričom táto je „oslobodená od povinností“, 

ktoré z medziľudských vzťahov vyplývajú.
45

 Autorky rozlišujú emocionálnu oporu (keď 

osoba cíti, že je o ňu postarané), skupinovú oporu (alebo tiež sociálne zapojenie, keď osoba sa 

cíti byť súčasťou skupiny ľudí s podobnými záujmami), informačnú oporu (poskytovanie rád 

a vedenia), príležitosť poskytovať starostlivosť (potreba byť potrebným či potrebnou) (Weiss 

1974, in: Collis a McNicholas 2000), podporu v ocenení (resp. úcty – potreba dostávať 

pozitívne spätné väzby vo vzťahu k schopnostiam, potreba byť rešpektovaný) 

a inštrumentálnu/hmotnú/praktickú oporu (dostať konkrétnu pomoc alebo zdroje). Pri 

efektivite sociálnej opory sú dôležité dva faktory (Cutrona a Russell 1990, in: Collis 

a McNicholas 2000): po prvé, či akcia alebo informácia je príjemcom hodnotená ako oporná, 

a, po druhé, či typ opory je totožný so špecifickými potrebami príjemcu v čase. Inkonzistentná 

opora excituje anxietu, tak u príjemcu ako i poskytovateľa. 

Niektoré typy sociálnej opory sú, podľa autoriek, výraznejšie v humánno-animálnych 

vzťahoch (elementmi opory sú najmä emocionálna opora a ocenenie), kde táto môže mať 

výrazne konzistentnejšiu stabilitu ako podobné elementy sociálnej opory v humánno-

humánnych vzťahoch (Batson, McCabe et al. 1998; Steffens a Bergler 1998; Duncan a Allen 

2000). Zároveň, ak humánno-animálne vzťahy vedú k rozšíreniu siete humánno-humánnych 

vzťahov majiteľov zvierat, a toto priamo súvisí so zdravotnými benefitmi,
46

 potom to môže 

byť chápané ako nepriamy kauzálny účinok zvierat na zdravie ľudí. Ďalšie typy opory zo 

                                                                                                                                                                                     
triglyceridov, zlepšenie funkcií imunitného systému najmä zvýšením hladiny slinnej amylázy, zníženie spotreby 

liekov (hlavne antidepresív a anxiolytík), rýchlejšia rekonvalescencia a predĺženie doby prežitia u osôb 

s kardiovaskulárnym ochorením a ďalšie (Friedmann 2000; Bolin 1987, 1988, in: Wood et al. 2005; Cusack 

1988; Serpell 1996, 2000; Friedmann a Thomas 1998; Garrity a Stallones 1998; Beck 2000; Hart 2000; Rowan 

a Thayer 2000; Odendaal 2007; Matsuura et al. 2007, in: Berget a Ihlebaek 2011; McCardle et al. 2011 a i.).  
45

 Sociálnu oporu autorky vnímajú ako súhrnný termín pre rôzne akcie alebo interpersonálne transakcie 

v sociálnych vzťahoch (Collis a McNicholas, 1998), ale tiež informáciu vedúcu k jednému alebo viacerým 

výsledkom: cítiť, že je o osobu postarané, veriť, že je osoba milovaná, oceňovaná a vážená, cítiť súnáležitosť 

(Cobb 1976, in: Collis a McNicholas 1998). 
46

 Psychosociálny distres (osamelosť, úzkosť, depresia) je spojený so zníženou funkčnosťou imunitného 

systému, zvýšením vulnerability k infekciám a karcinogénnym ochoreniam, pravdepodobnosťou chronicity 

ochorení a úmrtnosťou (Friedmann, Barker a Allen 2011).  
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strany zvierat skôr produkujú priame efekty.
47

 Napr. vo vzťahu k zvieratám sa osoby 

neobávajú straty vzťahu na základe slabosti, emócií či nadmerných požiadaviek od okolia; 

zvieratá sú predvídateľné v reakciách a neodsudzujúce; saturujú taktilné potreby; zvieratá 

poskytujú aj inštrumentálnu oporu (vodiace a asistenčné psy), vytvárajú príležitosť starať sa 

o niekoho a cítiť sa potrebným; ich sociálne zapojenie je stimulované prostredníctvom roly 

zvierat ako sociálnych katalyzátorov v humánno-humánnych kontaktoch. Na rozdiel od 

priateľstva (ktoré saturuje inú skupinu potrieb a skôr pôsobí posilňujúco vo vzťahu 

k mentálnemu zdraviu), sociálna opora je významná pri tlmení hrozieb a dosahov rôznych 

stresorov – absencia sociálnej opory je potom prežívaná ako izolácia a osamelosť, jej nízka 

efektivita má priamy súvis s rozvojom rôznych ochorení (Collis a McNicholas 2000).  

 

2.2.4 Koncepcia „Attentionis Egens“ (Johannes Odendaal) 

 

V súčasnosti môže byť pre teóriu i samotnú prax v rámci IAAP užitočnou aj koncepcia 

„attentionis egens“ Odendaala (2007). Koncepcia evolúcie behaviorálnych interakcií podľa 

autora hovorí o neustálom boji o prežitie medzi rôznymi živočíšnymi druhmi. Ten vedie k 

súpereniu v prostredí. Niekedy sa ale organizmy zlučujú do kooperatívnych systémov 

(symbióza) alebo vytvárajú dynamickú rovnováhu so zámerom využívania zdrojov 

a udržiavania prostredia (takto môžu vznikať na základe vzájomnej kooperácie v spoločnom 

prostredí i prospešné interakcie). Funkčné vzťahy vytvárajú zvieratá aj s inými živočíšnymi 

druhmi, aj s ľuďmi. Ak nedochádza k súťaži v teritóriu alebo v potrave, takéto vzťahy môžu 

byť obojstranne prospešné. Tendencia, motivácia k nadväzovaniu spojenia, k združovaniu má 

v správaní zvierat vysokú prioritu a je jednou z ich najzákladnejších behaviorálnych 

charakteristík. Základnou charakteristikou sociálneho správania sa stáva práve vzájomná 

blízkosť.  

Kým potreba pozitívnych interakcií je súčasťou základnej behaviorálnej výbavy 

organizmov, potreba pozornosti sa objavuje až v dobre rozvinutých sociálnych systémoch. 

Potreba pozornosti na normálnej úrovni je predpokladom úspešnej sociálnej interakcie. 

Odendall (2007) použil termín „attentionis egens“ na opis potreby pozornosti, ktorá je 

základom na úspešné sociálne interakcie (ľudí, zvierat, ale aj ľudí a zvierat). Možné výhody 

spolužitia vyplývajúce z pozitívnych interakcií ovplyvňujú potrebu ich opakovania a stávajú 

sa súčasťou základných potrieb organizmu, čo nie je založené len na fyziologických, ale aj na 

emocionálnych potrebách (jedinci si takýmto spôsobom zabezpečujú starostlivosť a ochranu, 

ktorú zároveň poskytujú ostatným v spoločenstve). V sociálnych systémoch môžeme túto 

základnú potrebu nazvať potrebou získavania pozornosti.  

Termínom „attentionis egens“ autor opisuje potrebu pozornosti na normálnej, základnej 

emočnej úrovni ako predpoklad úspešnej sociálnej interakcie (patologicky sa prejavuje napr. 

                                                           
47

 Rolu zvieraťa ako prostriedku sociálnej stimulácie („sociálny lubrikant“) skúmali viacerí autori a autorky 

(napr. Sanders a Robins 1991, in: Fine 2000; Hart 2000; Steffens a Bergler 1998; Batson, McCabe et al. 1998 

a i.), pričom základné efekty vidia v oblasti facilitácie medziľudských interakcií, stimulácie prosociálneho 

správania, predchádzania sociálnej izolácii atď. 
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unikaním pred pozornosťou alebo excesívnou snahou o pozornosť iných). Potreba je zvyčajne 

napĺňaná príslušníkmi rovnakého druhu, ale v kontakte druhov, ktoré si nekonkurujú na 

fyziologickej úrovni a poskytujú si pozitívne interakcie na emočnej úrovni, dochádza 

k pozitívnej spätnej väzbe a napĺňaniu tejto potreby rovnako. Úspech interakcie človek – 

zviera sa tak zakladá na obojstrannom napĺňaní charakterizovanej potreby.  

Vo všeobecnosti, ako píše autor, možno povedať, že akákoľvek terapeutická 

intervencia, ktorá čiastočne alebo úplne napĺňa potrebu pozornosti, môže vyvolať rovnaké 

emócie s rovnakými základnými fyziologickými pochodmi. V situáciách, keď existuje 

potenciálny nedostatok pozornosti, však môžu byť v poradenstve a terapii využívané 

interakcie so zvieratami, ktoré môžu pozornosť recipročným spôsobom poskytovať 

a saturovať tak túto potrebu. Ako podporný terapeutický prostriedok môžu intervencie 

a aktivity s asistenciou zvierat napĺňať potrebu po pozornosti tým, že zvieratá poskytujú 

bezprostrednú pozornosť, pozitívne vzťahy a priateľstvo, vystupujú ako objekty náklonnosti 

a zmierňujú sociálne napätie. Takto môžu byť zvieratá nasadzované s cieľom fyzickej 

i emočnej opory, stávajú sa objektmi starostlivosti, súcitu a priateľstva, napomáhajú 

v orientácii v realite. Uvedené platí hlavne v situáciách, keď dôjde k narušeniu afiliácie, 

komunikácie a výskytu sociálnych porúch – v týchto autor odporúča, aby intervencie 

a aktivity s asistenciou zvierat boli zvlášť zvažované ako súčasť terapie.  

Opísané teórie humánno-animálnych interakcií sa vzájomne nevylučujú, práve naopak. 

V kontexte ich prienikov a vzájomnej komplementarity predstavujú optimálnu bázu pre 

pochopenie tejto témy. Zjavné sú niektoré spoločné východiská Bowlbyho teórie pripútania a 

humánno-animálneho pripútania (ktoré predpokladajú, že zvieratá môžu zohrávať významnú 

rolu pri vytváraní emočných väzieb, formovať priestor na bazálnu istotu a bezpečie a 

napomáhať pri budovaní reprezentatívnych modelov). Podľa konceptu sociálnej opory môžu 

zvieratá v určitých situáciách kompenzovať či nahradiť nedostatočnú sociálnu oporu ľudí, ale 

túto aj dočasne plne poskytovať (pričom je zároveň nevyhnutné zdôrazniť významnú rolu 

zvierat ako mediátorov či facilitačných faktorov medziľudskej sociálnej interakcie). Pre 

prechádzajúce môže byť východiskom teória biofílie (zdôrazňujúca prirodzenú tendenciu ľudí 

sústrediť sa, venovať selektívnu pozornosť prírode a živým procesom v nej ako bázy 

prežívania bezpečia a istoty) a koncepcia evolúcie behaviorálnych interakcií a potreby 

pozornosti (vychádzajúca z predpokladu, že základom pozitívnych efektov humánno-

animálnych interakcií je saturácia tejto potreby). Uvedené teórie považujem za podstatné v 

diskusii významu domácich, spoločenských zvierat, vo vzťahu k zameraniu monografie však 

chcem upozorniť na ich význam pri realizácii IAAP. 

 

 

 

 

 

 


