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5 PRÍLEŽITOSTI SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK 

V KONTEXTE IAAP 

 

Špecifikom IAAP je zahrnutie psa do poradenských/terapeutických intervencií, čo 

predpokladá spoluprácu s ďalšími subjektmi, ako som to rozdiskutovala v predchádzajúcich 

kapitolách.
111

 Tu považujem za dôležité vyzdvihnúť potrebu inter- a intradisciplinárnej 

spolupráce, spolupráce sociálneho pracovníka, pracovníčky s ďalšími odborníkmi 

a odborníčkami pri komplexnej starostlivosti o klientelu. 

Opierajúc sa o výsledky výskumu môžem konštatovať, že vnútroodborová spolupráca 

má v IAAP nízku kvalitu (ide často o neorganizovaných jedincov či skupiny s vysoko 

heterogénnymi charakteristikami, príp. členov a členky menších združení či klubov 

s miestnym, nanajvýš regionálnym dosahom). Kvalitnejšie podmienky ponúka platforma 

sociálnej práce (napr. aj, ako uvádzam skôr, vzhľadom na už existujúce štandardy 

vzdelávania, kvality sociálnych služieb a pod.). V jej akčnom poli, ak je jej predmetom – 

vychádzajúc z jej transdisciplinarity – široké spektrum sociálnych problémov i možností 

využitia variabilných prístupov, foriem, metód i intervencií na ich riešenie, môžu humánno-

animálne interakcie, vznikajúce v terapii s asistenciou psov, facilitovať humánno-humánne 

interakcie terapeuta či terapeutky a klientov, klientiek, s následným presahom do interakcií v 

širšom sociálnom prostredí.  

Sociálny pracovník či pracovníčka – sociálny terapeut, terapeutka sa tak v procese 

komplexnej starostlivosti o klientelu stáva plnohodnotným členom alebo členkou 

interdisciplinárneho, multidisciplinárneho či transdisciplinárneho tímu, vychádzajúc zo 

základného cieľa sociálnej práce – podporovať sociálne fungovanie a celkovú kvalitu života 

ľudí. Z uvedeného explicitne vyplýva potreba multisférového poňatia starostlivosti 

o klientelu, vyžadujúc si tímový prístup. Takto môžeme príležitosti sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok v rámci IAAP vidieť v rôznych sférach. 

V IAAP v týchto súvislostiach ponúka Zapf (1997) viaceré možnosti: využitie prístupu 

centrovaného
112

 na príjemcu služby, multidisciplinárneho, interdisciplinárneho 

a transdisciplinárneho prístupu.   

Podľa Faulkner Schofield a Amodeo (1999) a Zapf (1997), v prístupe 

interdisciplinárneho tímu každý z členov a členiek (využívajúc špecifické kompetencie, 

metódy a intervencie danej pomáhajúcej profesie) participuje na naplnení cieľov v terapii 

a starostlivosti o konkrétneho klienta či klientku, pričom tieto ciele sa prekrývajú (t. j. každý 

používa vlastné prostriedky, avšak na dosiahnutie rovnakých cieľov). Príjemca služieb tak 

pracuje na dosiahnutí týchto spoločných cieľov rôznymi spôsobmi, s viacerými odborníkmi 

                                                           
111

 Do skupiny účastníkov a účastníčok v procese IAAP radí Fine (2000) chovateľa psa, majiteľa psa (handler), 

psa, pomáhajúcich profesionálov, klienta, jeho rodinu, rôzne inštitúcie v oblasti zdravotníckej, sociálnej 

a edukačnej sféry a subjekty zo širšieho sociálneho prostredia klienta. K týmto Kalinová (2003a, in: Velemínský 

et al. 2007) radí aj organizácie, ktoré združujú osoby praktikujúce IAAP, veterinárneho lekára, príp. 

dobrovoľníkov.  
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 Z angl. Consumer-Centered Approach. Uvedeným prekladom – centrovaný – som chcela tento prístup 

jednoznačne odlíšiť od na človeka orientovaného prístupu C. R. Rogersa. 
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a odborníčkami, čo vytvára viac príležitostí na rozvoj v stanovenej oblasti (napr. tréning 

komunikačných zručností). Takýto prístup vytvára početnejšie príležitosti na rozvoj 

v definovaných cieľových oblastiach, no vyžaduje sa úzka spolupráca a koordinácia 

zúčastnených profesií (sociálna práca, medicína, špeciálna či liečebná pedagogika, 

psychológia atď. kooperujú na dosiahnutí spoločných cieľov). 

Členky a členovia tímu transdisciplinárneho prístupu spoločne zhromažďujú 

a integrujú informácie o klientovi alebo klientke, tvoria komplexné posúdenie jeho situácie, 

spolu formulujú ciele a participujú na ich dosiahnutí. Prístup umožňuje vzájomné učenie 

členiek a členov tímu, ktorí zdieľajú úlohy naprieč hranicami profesií (Streeter a Franklin 

2002), pričom primárnym cieľom je integrovať poznatky o konkrétnom klientovi alebo 

klientke tak, aby bolo možné navrhovať efektívne služby a prístupy, pričom zodpovednosť 

a povinnosti sú distribuované viacerým osobám (Zapf 1997).  

Oba tieto prístupy vytvárajú vhodné prostredie na úzku spoluprácu zaangažovaných 

profesionálov a profesionálok, príp. dobrovoľníkov a dobrovoľníčok výrazne sa 

špecializujúcich na IAAP, minimalizujú potenciálne poškodenie klientely a zefektívňujú 

IAAP i ostatné poskytované služby. 

Pri prístupe multidisciplinárneho tímu pracuje každý zo zaangažovaných 

profesionálov a profesionálok separátne v pôsobnosti vlastnej profesie, pričom však vytvárajú 

ucelený terapeutický tím. Každý v tíme pracuje v medziach vlastných odborných 

kompetencií, ich ciele sa neprekrývajú, no spolu participujú na komplexnej starostlivosti 

(takto sa vytvára príležitosť na holistické riešenie problému) (Jackson, Wiederholt a Katzman 

1990; Votava 2005; Jankovský 2007). Odborníci a odborníčky, u ktorých sa predpokladá 

vysoká odbornosť a profesionalita, kooperujú na vytvorení komplexného plánu starostlivosti 

o konkrétneho klienta alebo konkrétnu klientku (príp. individuálneho rozvojového plánu).  

Prístup centrovaný na príjemcu je ďalším z opisovaných prístupov. Tu si klientka 

alebo klient, podľa Zapf (1997), sám vyberá, ktoré prostriedky a metódy si praje využívať vo 

vlastnej terapii, preberá zodpovednosť za vlastný terapeutický plán a štruktúru procesu 

starostlivosti a spolupracuje s rôznymi odborníkmi a odborníčkami, podľa vlastného výberu.  

V uvedených prístupoch vystupuje sociálny pracovník alebo pracovníčka často 

v koordinačnej pozícii, lenže rovnako dôležité je aj zapojenie do poradenstva a terapie. 

V každom prípade ale musí disponovať špecifickými poznatkami v oblasti IAAP, poznať 

životnú situáciu klienta či klientky, možnosti a obmedzenia jednotlivých profesií 

participujúcich na terapii i zariadení poskytujúcich pomoc a úzko spolupracovať s ostatnými 

členmi a členkami tímu s cieľom výberu a realizácie optimálnych intervencií.  

Samotný výber prístupu a následné poskytovanie starostlivosti v rámci jeho 

vymedzenia, samozrejme, predpokladá zváženie možností i obmedzení jednotlivých zariadení 

i samotnej klientely. Usudzujem, že v podmienkach Slovenska je najrozšírenejší práve 

multidisciplinárny prístup, ktorého rozvoj bol pravdepodobne stimulovaný aj potrebou 

plánovania poskytovania sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností 

a cieľov klientely (a spracúvania individuálnych rozvojových plánov). Niektoré zariadenia 

vytvárajú priestor na prístup transdisciplinárneho tímu, pričom ide skôr zariadenia s menšou 
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kapacitou, variabilitou zastúpenia participujúcich pomáhajúcich profesionálov 

a profesionálok, ktorých každodenné bezprostredné kontakty sú vysoko intenzívne a je možná 

úzka kooperácia, kde sú služby poskytované skôr užšie vymedzenej cieľovej skupine (napr. 

špecializované zariadenie či denný stacionár). Na druhej strane, v zariadeniach 

s komplexnejšími službami, väčšou variabilitou klientely i väčšou kapacitou (napr. niektoré 

domovy sociálnych služieb či resocializačné strediská) sa vytvárajú podmienky na uplatnenie 

interdisciplinárneho prístupu.  

Vo vymenovaných prístupoch sa sociálny pracovník či sociálna pracovníčka uplatňuje 

najmä v koordinátorskej pozícii (jednotlivých odborných a ďalších, osobitne záujmových 

činností) i pozícii samotného poskytovateľa služby; v oboch prípadoch vyžadujúc rozsiahle 

poznatky o možnostiach a obmedzeniach programov s využitím IAAP, nevynímajúc poznatky 

a zručnosti z jednotlivých etáp IAAP a manažmentu procesu IAAP. 

Už v prípravnej etape, ako vyplynulo zo zistení, respondenti a respondentky postupujú 

vysoko variabilne. Kvalitná príprava zásadným spôsobom ovplyvňuju kvalitu a efektivitu 

realizovaných IAAP. V tejto etape je možné vymedziť viacero čiastkových krokov, 

rozlíšených na základe spôsobu poskytovania služieb IAAP, pričom v prípade, ak nejde 

o výkon IAAP v rámci vlastnej profesie, je možné rozlíšiť: a) vyhľadanie vhodnej príležitosti 

a osobný kontakt objednávateľa s poskytovateľom, b) informačné stretnutie a c) prípravu 

základných podmienok na realizáciu. Už vo fáze informačného stretnutia dochádza 

k zadefinovaniu podmienok poskytovania služby v dohode o poskytovaní služby, optimálne 

písomnou formou,
113

 pričom minimálnym obsahom dohody by mali byť nasledujúce 

podmienky: informácie o dohodnutých stranách, termíny, dĺžka a frekvencia intervencií, 

doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, vybrané povinnosti a práva oboch subjektov, 

zodpovednosť za jednotlivé úkony i právna zodpovednosť za škody a prípadné úrazy, záväzok 

mlčanlivosti, možnosti ukončenia alebo prerušenia spolupráce u oboch strán, materiálne 

a finančné zabezpečenie, príp. zvolené formy a metódy IAAP.  

Druhá, realizačná fáza obsahuje prípravu na konkrétne intervencie (diagnostické 

stretnutia,
114

 stanovenie cieľov a spracovanie plánov intervencií),
115

 ich realizáciu, priebežné 

a záverečné vyhodnocovanie a spracovanie dokumentácie.  

Pri diagnostických stretnutiach je nevyhnutné reflektovať motiváciu klienta či klientky 

k interakcii so psom ako bazálneho faktora účinnosti IAAP. Po formulácii konkrétnych cieľov 

je možné vypracovať plány aktivít, pričom je zrejmé, že bez jasnej formulácie konkrétnych 

cieľov nie je možné vytvoriť efektívny plán intervencií.
116

 V odbornej spisbe i v samotnej 
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 Na strane poskytovateľov i objednávateľov je potrebné zvažovať personálne, priestorové, finančné možnosti 

(a obmedzenia), špecifiká klientely a jej potrieb, administratívne podmienky. 
114

 Bližšie o význame komplexného posúdenia životnej situácie v kontexte indikácií IAAP a individuálneho 

plánovania napr. Kvašňáková (2012, 2013). 
115

 Za kontraindikácie IAAP považujeme najmä: a) alergie klientov, príp. poruchy imunitného systému a výskyt 

otvorených rán, b) fakt, že prítomnosť psa je klientom nepríjemná, c) vysokú pravdepodobnosť nevhodnej 

manipulácie klientov so zvieraťom s prípadným dôsledkom poranenia.  
116

 Je nevyhnutné vziať do úvahy faktory, ako znalosť a rešpektovanie aktuálnych potrieb a obmedzení klienta 

alebo klientky a presnej diagnózy/diagnóz (príp. druh, stupeň a špecifiká zdravotného postihnutia), časové, 

priestorové a finančné možnosti klientely, príp. aj zariadení a ich obmedzení, možnosť dostatočného 
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praxi sú ciele IAAP kategorizované variabilne. Podobne sú rôznorodé i samotné na cieľ 

zamerané techniky. Jednotlivé ciele i techniky nevyhnutne korešpondujú s kompetenciami 

odborníka či odborníčky realizujúcej IAAP, prekrývajú sa s terapeutickými cieľmi 

formulovanými pre konkrétneho klienta alebo konkrétnu klientku, zároveň však 

predpokladajú špecifický prístup s využitím humánno-animálnych interakcií.
117

 Následným 

krokom je spracovanie plánu aktivít a časový rozvrh IAAP, v jednotlivých krokoch, s určením 

frekvencie, dĺžky a doby realizácie IAAP.  

Každú intervenciu s asistenciou psov je nevyhnutné priebežne zaznamenávať a samotný 

proces AAT i pravidelne vyhodnocovať a dokumentovať. Získané dáta sú bázou na reflexiu 

terapeutického procesu, progresu, resp. rezistencie v aktuálnom stave klienta alebo klientky 

a prípadnú modifikáciu cieľov i plánu aktivít.  

V záverečnej etape IAAP dochádza k ukončeniu poskytovania služby IAAP 

a v prípade potreby realizácie nadväzujúcich činností (napr. vzdelávaco-osvetové intervencie, 

katamnestické návštevy a pod.), pričom ciele a plán aktivít sú znova aktuálne formulované. 

Aj napriek tomu, že v posledných rokoch u nás dochádza k prudkému rozvoju záujmu 

o IAAP, stále absentuje dostatočné rozpracovanie teoreticko-metodologickej a legislatívnej 

bázy. Uvedené etapy a ich obsah tak poskytujú len orientačnú štruktúru. Je však potrebné 

zdôrazniť význam samotného plánovania, keďže len na základe optimálnej prípravy je možná 

kvalitná spolupráca, dosahovanie žiaducich a očakávaných efektov a zároveň rozvoj IAAP 

v podmienkach Slovenskej republiky smerom k zvyšovaniu jej kvality a profesionálneho 

statusu. 

 

5.1 INTERVENCIE S ASISTENCIOU PSOV AKO SÚČASŤ SOCIOTERAPIE 

 

Význam humánno-animálnych interakcií pre kvalitu života a sociálne fungovanie ľudí 

je oblasťou, ktorá môže byť v kontexte socioterapie optimálne riešená z pozície ekologickej 

perspektívy.
118

 V pomáhajúcich profesiách sa výraznejšie začala presadzovať práve v 70-tych 

rokoch 20. storočia, ako hľadisko reflektujúce interakcie medzi klientom či klientkou a ich 

prostredím, zdôrazňujúc význam kontextu prostredia v jeho celej šírke aj význam širšej siete 

sociálnej opory pri riešení individuálnych problémov. Aj keď odborná literatúra sa často 

orientuje najmä na sociálne prostredie, takéto zúžené vnímanie následne neumožňuje vnímať 

                                                                                                                                                                                     
personálneho zabezpečenia intervencií, časové, finančné a profesionálne možnosti poskytovateľa služieb IAAP 

a spôsobilosť na výkon intervencií (z krátkodobého i dlhodobého hľadiska), možnosti spolupráce s ďalšími 

zaangažovanými odborníkmi a odborníčkami i rodinnými príslušníkmi.  
117

 Napr. vo sfére rozvoja sociálnych spôsobilostí môže ísť o facilitáciu zapojenia klienta alebo klientky 

v skupine, príp. stimuláciu očného kontaktu, kde je možné využívať ako techniky interaktívne a pohybové hry so 

psom v skupine a pod. Konkrétne formulácie cieľov a jednotlivé techniky bližšie napr. Salotto (2001); 

Velemínský et al. (2007); Gammonley et al. (2007); Standards of Practice... (1996) a i.   
118

 Hoci v odbornej spisbe nie sú k dispozícii (ani v medzinárodnom rozmere) úvahy o možných súvislostiach 

stimulácie záujmu o humánno-animálne interakcie, práve pod vplyvom rozvoja systémovej a následne 

ekologickej perspektívy v pomáhajúcich profesiách je možné domnievať sa, že práve reflexia významu 

prostredia klientov a klientiek mohla byť jedným z faktorov, ktoré umožnili vnímať humánno-animálne 

interakcie ako jeden z dôležitých systémov v prostredí jednotlivca, ovplyvňujúci jeho sociálne fungovanie. 
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možnosti i limity klienta alebo klientky v plnej šírke (Levická et al. 2012). Napr. ekologická 

systémová teória Bronfenbrennera (1979, 1986, in: Melson 1998; Bronfenbrenner 1977; 

Hollstein-Brinkmann 2001) opisuje viaceré aspekty/úrovne prostredia ľudí a ich vzťahov 

v súvise s ich schopnosťami a možnosťami (i bariérami) adekvátne sa vyrovnávať 

s vývinovými úlohami a zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť vnímať každého jednotlivca 

v kontexte jeho životného prostredia a vzájomných interakcií medzi ním a jeho sociálnym 

i fyzickým prostredím. Táto koncepcia ponúka vhodný rámec pochopenia, ako môžu 

humánno-animálne interakcie zasahovať a ovplyvňovať zvládanie životných úloh a sociálne 

fungovanie vôbec. Ako významné vystupujú obzvlášť mikrosystémy jedinca. Práve na túto 

oblasť je orientovaných najviac výskumov v rovine efektov humánno-animálnych interakcií. 

Prepojenia, vzájomné vzťahy medzi jednotlivými mikrosystémami jednotlivcov 

(mezosystém) výrazne ovplyvňujú vývin osobnosti a schopnosť zvládať životné výzvy. Pri 

aplikácii konštruktu mezosystému je pozornosť orientovaná na interakcie humánno-

animálnych vzťahov v jednom mikrosystéme a vzťahy (aj humánno-humánne) v inom 

mikrosystéme. Zároveň, prostredie môže mať podstatný vplyv na každého jednotlivca 

nepriamo – prostredníctvom jeho vplyvov na ostatné významné osoby a vzťahy (exosystém), 

reflektujúc tiež makrosystém, odkazujúci na kultúrne odlišnosti, ktoré štruktúrujú vzťahy k 

zvieratám a dávajú im špecifický význam.
119

  

V širších súvislostiach teda ekologická perspektíva môže ponúknuť vhodný rámec na 

vysvetlenie toho, ako humánno-animálne interakcie ovplyvňujú ďalšie vzťahy jednotlivcov 

v ich prostredí, ale i naopak. Akákoľvek zmena v jednom zo systémov sa automaticky 

prezentuje v ostatných. Udalosti a javy v jednom zo systémov môžu viesť k negatívnym 

dosahom a byť spúšťačom nežiaducich prejavov aj v ďalších systémoch a, naopak, pozitívne 

skúsenosti a zmeny v jednom zo systémov významne ovplyvňujú pozitívne zmeny v iných 

systémoch. Na vzniku a vývoji problémovej situácie jedinca sa podieľajú variabilné faktory 

rôznych úrovní. Uvedené však na druhej strane napomáha pomáhajúcim profesionálom 

a profesionálkam reflektovať všetky vplyvy podieľajúce sa na aktuálnom stave jedinca 

a realizovať také intervencie, ktoré zachytávajúc komplexitu uvedeného, systémovo riešia aj 

parciálne (negatívne) prežívanie a prejavy v sociálnom fungovaní týchto jedincov.  

V takomto kontexte je možné humánno-animálne interakcie považovať za podstatnú 

súčasť života jednotlivcov s potenciálom pozitívneho ovplyvnenia narušeného sociálneho 

fungovania v jednotlivých úrovniach. Zvlášť pokiaľ ide o intencionálne terapeutické 

pôsobenie vo sfére erudovane realizovaných podporných terapeutických prístupov, akými je 

aj terapia s asistenciou psov. 

Ako vyplýva z definícií jednotlivých metód, aktivity s asistenciou psov ponúkajú široké 

možnosti uplatnenia s pomerne variabilnými podmienkami výkonu. Nie sú to terapeutické 

intervencie, najčastejšie ide o menej formálne aktivity s primárnym sociálnym zameraním, 

bez povinnosti prísnej dokumentácie a supervízie, nevyžadujúce prístup zameraný na 

konkrétny terapeutický cieľ. Ide o metódu, ktorá môže byť efektívnou alternatívou 

v komplexnej starostlivosti o variabilné cieľové skupiny v rôznych prostrediach, 
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 Bližšie o ekosociálnych prístupoch v sociálnej práci napr. Levická et al. (2012). 
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uskutočňovanou profesionálmi a profesionálkami, príp. často aj dobrovoľníkmi a 

dobrovoľníčkami. Avšak práve rozmanitosť determinuje náročnosť a zložitosť pri 

vyhodnocovaní efektivity týchto aktivít.  

Na rozdiel od tejto metódy, intervencie s asistenciou psov, a v sociálnej práci hlavne 

terapia s asistenciou psov, sú zamerané na konkrétne ciele, pričom profesionáli 

a profesionálky využívajúci tento prístup ich realizujú v rámci vlastnej praxe (vo väzbe na 

vlastné odborné kompetencie). V každom prípade ide o doplnkový prístup, v ktorom sociálne 

pracovníčky a sociálni pracovníci využívajú AAT ako doplnok k svojmu súčasnému 

(terapeutickému) štýlu. Z uvedených dôvodov neustále existuje istá miera rozdielnosti 

v spôsoboch, akým sú AAT inkorporované do praxe sociálnej práce (Evans a Gray 2012).  

Napriek rastúcemu povedomiu o komplexite a zložitosti AAT v pomáhajúcich 

profesiách a možnostiam, ktoré ponúkajú ekologické a systémové rámce, v sociálnej práci je 

AAT doposiaľ venovanej málo pozornosti, a to tak vo výskume, ako aj vo vzdelávaní (Evans 

a Gray 2012). Nedostatok v rovine výskumu AAT v sociálnej práci tak môže v praxi viesť 

k bezpečnostným a etickým rizikám. Dostatočné vedomosti a zručnosti sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok a detailné plánovanie a hodnotenie využitia AAT v praxi 

s konkrétnou klientelou však môžu minimalizovať riziká a maximalizovať pozitívne efekty 

(Evans a Gray 2012).  

Terapeutické intervencie s asistenciou psov vzhľadom na svoju náročnosť kladú na 

poskytovateľov špecifické požiadavky: multidisciplinárne poznatky a úzku spoluprácu 

s ďalšími relevantnými profesiami. Ako som tieto služby definovala vyššie, v slovenskej 

legislatíve sú vnímané ako súčasť sociálnych služieb alebo sociálnej terapie a na jej výkon sú 

požadované konkrétne kvalifikačné predpoklady.  

Práve socioterapia (Sokolowska 1966, in: Kredátus 1999; Kredátus 1999, 2001; Žilová 

2000; Bobek a Peniška 2008), podľa niektorých autorov a autoriek sociálna terapia (Novotná-

Schimerlingová 1992; Strieženec 2001; Levická 2003; Ondrejkovič et al. 2009; Zakouřilová 

2008, 2014 a i.),
120

 vnímaná ako samostatná oblasť pôsobiaca na hranici medzi 

psychoterapiou a sociálnou prácou (Ondrejkovič et al. 2009; Úlehla 2007), ponúka optimálne 

príležitosti na uplatnenie mechanizmov pôsobenia IAAP, osobitne v metóde AAT, ktorá sa 

tak môže stať jej hodnotnou súčasťou.  

Socioterapiu vnímam ako neoddeliteľnú súčasť komplexnej špecializovanej poradenskej 

a terapeutickej práce s klientelou v sociálnej práci (predovšetkým vzhľadom na jej 

transdisciplinaritu). V súlade s východiskami eko-systémových teórií ju môžeme zadefinovať 

ako intenzívne využívanie sociálnych síl v okolí klienta či klientky (Jones 1973, in: Kalina 

2008) a rozvoj ich kompenzačných a sociálnych schopností (Lorenzen 1984, in: Kredátus 

1999) s poslaním ponúknuť klientovi či klientke možnosť vytvoriť si sociálne kontakty 

priaznivé na udržanie alebo znovuutvorenie primeraného sociálneho správania (Kredátus 

1996) a primárnou úlohou posilniť, obnoviť a udržať záujem o reálny spoločenský život 

a reálne vzťahy v ňom (Sokolowska 1966, in: Kredátus 1999). 
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 Bližšie o príležitostiach sociálnych pracovníkov a pracovníčok v oblasti socioterapie napr. Balogová (2012). 
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5.1.1 Terapeutický potenciál intervencií s asistenciou psov 

 

Sumarizujúc predchádzajúce, jedným z východísk, ktoré môžu poskytnúť rámec 

porozumenia humánno-animálnym interakciám v rovine pozitívneho vplyvu na zdravie ľudí, 

sú eko-systémové prístupy v sociálnej práci, zdôrazňujúce interaktívnu povahu jednotlivých 

systémov v živote konkrétneho klienta či klientky a vysvetľujúce aktuálny stav v sociálnom 

fungovaní, kde akýkoľvek vývin či zmena v jednom z nich sa automaticky premieta 

a ovplyvňuje výsledný stav ostatných. Práve v tomto modeli je zrejmé, že zvieratá začlenené 

do psychosociálnej sféry môžu významne ovplyvňovať funkčnosť všetkých systémov 

i samotný zdravotný stav jednotlivca v jeho jednotlivých aspektoch – fyziologický stav (napr. 

spotreba liekov, frekvencia návštev u lekára, fyzický pohyb a ďalšie, uvádzané v texte skôr) i 

psychosociálne charakteristiky a spirituálne špecifiká (znižovanie rizika sociálnej izolácie, 

redukcia úzkosti a depresie, zvyšovanie kvality sociálnej opory, zmysel života) (Friedmann, 

Barker a Allen 2011).  

V kontexte využitia IAAP v socioterapii a pre úplnosť tu rozpracovaného textu, vrátim 

sa k poznatkom uvádzaným v druhej kapitole, aby som ponúkla stručný sumár potenciálnych 

pozitívnych terapeutických efektov humánno-animálnych vzťahov: kontakt so zvieraťom 

znižuje iniciálnu rezervovanosť a počiatočnú úzkosť z terapie; facilituje vytváranie 

terapeutického/poradenského vzťahu; motivuje ku komunikácii a interakcii s terapeutom či 

terapeutkou; uvoľňuje bariéry medzi klientmi navzájom i vo vzťahoch s personálom 

a pozitívne ovplyvňuje kvalitu týchto vzťahov; podporuje schopnosť sebakontroly; vytvára 

atmosféru na vyjadrenie emócií; podporuje schopnosť empatie; rozvíja zodpovednosť; 

stimuluje k pohybu; motivuje k cvičeniu; spontánne aktivizuje klientov a klientky; napomáha 

pri aktívnej relaxácii; ponúka perspektívy do budúcnosti; vytvára priestor na fyzický kontakt a 

saturuje taktilné potreby atď. (Cusack 1988; Gammonley et al. 1997; Pettit-Crossman 1997; 

Baun a McCabe 2000; Granger a Kogan 2000; Fine 2000; Pipeková 2001; Odendaal 2007; 

Corson et al. 1977, in: Urichuk a Anderson 2003; Prekopová 2004; Chandler 2005 a i.). 

V súvislosti s potenciálnymi pozitívnymi vplyvmi IAAP na zdravie ľudí a vo vzťahu 

k implementácii programov IAAP do socioterapie považujem za dôležité stručne vymedziť 

možnosti týchto programov práve v rovine terapeutickej starostlivosti o klientelu.
121

  

IAAP tu vnímam ako podporný či doplnkový terapeutický prístup. Terapeut alebo 

terapeutka pracuje v rámci vlastnej teoretickej a praktickej bázy so zámerom facilitovať 

zmenu u klienta či klientky. Zviera tu môže, ale nemusí byť prítomné na všetkých 

terapeutických stretnutiach (nasadzuje sa len v prípade určitých konkrétnych cieľov). Burch 

(2003) navrhuje dva spôsoby uvažovania o možnosti zakomponovania IAAP do 

terapeutického procesu klientely:  
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 Problematikou súvislostí medzi IAAZ a psychoterapiou a socioterapiou sa zaoberá viacero zdrojov (napr. 

Triebenbacher 1998, in: Wilson a Turner 1998; Hubrecht a Turner 1998, in: Wilson a Turner 1998; Mallon et al. 

2000, in: Fine 2000; Fine 2000; Gammonley et al. 1997; Burch 2003; Chandler 2005; Odendaal 2007 a i.). 
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 využívať humánno-animálne interakcie ako prostriedok motivácie (príp. posilňujúceho 

podnetu) klientov a klientiek, ktorý má potenciál smerovať ich správanie žiaducim 

smerom; 

 využívať potenciál IAAP ako prostriedok facilitácie interakcií klientov a profesionálov. 

Na základe štúdia odborných zdrojov (napr. Urichuk a Anderson 2003; Gammonley et 

al. 1997; Wilson a Turner 1998 a i.) je tu však možné zaradiť aj ďalšie kontexty, napr.: 

 využívať humánno-animálne vzťahy v diagnostike, pri ktorej je zviera objektom projekcií 

klienta alebo klientky, prenosovým objektom alebo objektom využívaným pri 

metaforických a analogických technikách, príp. 

 využívať tému vzťahov k zvieratám ako tému rozhovorov alebo námet príbehov (napr. 

v naratívnom alebo symbolickom prístupe); 

 ďalej môže byť významná rola zvieraťa ako súčasti využívania rôznych techník hrania rolí 

a modelovania;  

 ako edukačného nástroja (edukačné využívanie konkrétnych momentov a situácií 

v interakcii so zvieraťom);  

 terapeuti a terapeutky však môžu v poradenskom či terapeutickom pôsobení cielene 

využívať aj interakcie a vzťah klienta alebo klientky s ich vlastným zvieraťom a reflexiu 

skúseností a zážitkov;  

 príp. využiť upokojujúce účinky samotnej prítomnosti zvieraťa bez ďalších konkrétnych 

cieľov (napr. v súlade s teóriou biofílie).  

Zaradenie humánno-animálnych interakcií do terapie môže tento proces modifikovať 

viacerými spôsobmi:  

 Klientky a klienti bývajú viac motivovaní navštevovať terapiu a aktívne v nej participovať 

(Berget a Ihlebaek 2011). Taktiež môžu byť emocionálne otvorenejší v prítomnosti zvierat, 

ktoré sú prirodzene nehodnotiace, nekritizujúce, nezaoberajúce sa zdravotnými 

problémami, vzhľadom, postavením, prijímané terapeutom alebo terapeutkou 

bezpodmienečne so silnými aj slabými stránkami a vlastnosťami. Prostredníctvom 

identifikácie so zvieraťom klienti a klientky očakávajú rovnaké prijatie zo strany terapeuta 

či terapeutky (Beck 2000; Atwood-Harvey 2007; Parish-Plass 2008). Interakcia 

a vytváranie vzťahu so zvieraťom posilňuje sebavedomie, nadobúdaním pocitu akceptácie 

a potrebnosti (Urichuk a Anderson 2003; Morrison 2007). 

 Pozornosť klienta alebo klientky môže byť dočasne odpútaná od vlastných problémov 

a zameraná na kontakt a prácu so zvieraťom (čo následne môže predĺžiť a zefektívniť 

samotnú prácu v terapii a priniesť viac benefitov).
122

 Tieto výsledky potvrdzuje 
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 Výsledky prieskumu Muschela (1984, in: Granger a Kogan 2000, s. 222) prezentujú zvýšenie pocitu 

potrebnosti a vyššej schopnosti sebakontroly u klientov a klientiek v terminálnom štádiu rakoviny, ak im boli 

umožnené stretnutia so psom v rámci metódy AAT alebo ak na nich bola distribuovaná istá miera osobnej 

zodpovednosti za tohto psa. Ak mali možnosť starať sa o inú bytosť, boli schopní zmeniť uhol pohľadu na svoju 
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i McCulloch (1986, in: Odendaal 2007), ktorý tvrdí, že zvieratá poskytujú spoločnosť, 

odpútavajú pozornosť od problémov a zmierňujú pocity skľúčenosti. Základ tejto 

hypotézy, podľa môjho názoru, vysvetľujú aj teórie humánno-animálnych interakcií, ako 

som ich charakterizovala skôr. Podobne Prekopová (2004) dokonca odporúča zaradiť 

terapiu s asistenciou zvierat do práce s deťmi s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, kde 

sa zviera stáva významným zdrojom silných podnetov na stimuláciu a udržanie pozornosti 

a nácvik sebaovládania. 

 Teória biofílie zároveň môže zdôvodňovať skutočnosť, že pozorovaním interakcií 

terapeuta či terapeutky so zvieraťom sa u klienta vytvára pocit väčšej dôvery (Chandler 

2005), čo potvrdzuje aj Katcher (1984, in: Odendaal 2007, s. 61) názorom, že „vďaka 

prítomnosti zvieraťa je terapeutka, terapeut vnímaný dôveryhodnejšie, pričom zviera tiež 

poskytuje bezpečný a stimulujúci podnet na diskusiu“. Zvieratá tak pôsobia ako 

katalyzátory sociálnych interakcií – pri pozorovaní autentického, pozitívneho 

a starostlivého správania terapeuta alebo terapeutky voči psovi sú aj samotní terapeuti 

vnímaní pozitívne a menej ohrozujúco (Parish-Plass 2008). 

 Klient či klientka zažíva vo vzťahu k zvieraťu bezpodmienečné prijatie. V tejto súvislosti 

považujem za potrebné zdôrazniť význam sociálnych oporných sietí (kvalita ktorých 

priamo ovplyvňuje chorobnosť a mortalitu). „Spoločenské zvieratá môžu byť základným 

zdrojom opory bez ohľadu na výkyvy v opore od ľudí. Pritom nie sú potrebné žiadne 

špeciálne sociálne zručnosti na vzbudenie pozornosti od zvierat, na rozdiel od 

medziľudských vzťahov...“ (Collis a McNicholas 1998, s. 117 – 118), pričom uvedené 

konštatovania nie sú v rozpore, ale, naopak, v súlade s východiskami opisovaných teórií. 

Podľa Páleníkovej Královej (2003) je práve iniciálny vzťah psa a klienta alebo klientky 

v terapii základným princípom pozitívnych účinkov terapie s asistenciou psov.  

 Vzhľadom na bezpodmienečné prijímanie zo strany zvierat a špecifiká humánno-

animálnych interakcií môže byť v určitých situáciách zviera preferované pred ľuďmi – ide 

najmä o bezpodmienečnú lojalitu (Irvine 2004, in: Fitzgerald 2007) a rolu dôverníka, keď 

sa zviera stáva konzistentným zdrojom útechy (Robin a Bensel 1998, in: Atwood-Harvey 

2007). Podľa Páleníkovej Královej (2003) je iniciálny vzťah terapeutického zvieraťa 

a klienta alebo klientky základným princípom pozitívnych účinkov terapie s asistenciou 

psov. Prítomnosť zvieraťa pri terapii vytvára pocit „každodennosti“, „normálnosti situácie“ 

a povzbudzuje prirodzenejšie a spontánnejšie správanie a komunikáciu (Chandler 2005; 

Sobo et al. 2006). 

 Realita mnohokrát neumožňuje klientom a klientkám vnímať možnosť kontroly nad 

vlastným stavom, udalosťami v živote a interakciami. Vzťah so zvieratami vytvára 

situácie, keď môžu klienti a klientky opätovne zažiť skúsenosť interakcie a vzťahov, ktoré 

majú možnosť ovplyvňovať a do určitej miery i kontrolovať. Rovnako však vytvára 

príležitosti rozhodovať a kontrolovať samých seba a vlastné reakcie, a to vhodným, 

akceptovateľným spôsobom, čo podporuje formovanie pozitívneho sebavnímania 

                                                                                                                                                                                     
chorobu. Autor je presvedčený, že interakcie so psami tak majú potenciál zmierňovať obavy, neistotu, izoláciu 

a osamelosť. 
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a sebadôvery. Na základe vlastného pozorovania, spätnej väzby z humánno-animálnych 

interakcií a terapeutovej reflexie si klienti a klientky postupne výraznejšie uvedomujú 

a preberajú zodpovednosť za formovanie vlastných interpersonálnych vzťahov a moc 

meniť ich (Parish-Plass 2008). 

 Kontakty so zvieraťom legitimizujú dotyk od niekoho iného a saturujú potrebu fyzických 

kontaktov. Prirodzený dotyk inej bytosti narúša pocit sociálneho odcudzenia, pričom dotyk 

a fyzický kontakt môže byť špecifickou, samostatnou témou či terapeutickým cieľom 

u klientely s problémami v tejto oblasti. V takýchto situáciách môže zviera zastávať rolu 

prechodného objektu, ktorého dotyky sú prijateľnejšie a bezpečnejšie a sprostredkúvajú 

fyzickú útechu aj v momentoch, keď fyzický dotyk terapeuta či terapeutky nie je vhodný. 

 Kontakt so zvieraťom redukuje stres z nového prostredia a novej situácie (terapie). 

Zníženie úzkosti a kreovanie priestoru na hru a zažívanie radosti uvoľňuje psychologické 

obrany a podporuje osobnostný rast v terapeutickom procese (Parish-Plass 2008). Soudná 

(2004) je presvedčená, že pozitívny vzťah a fyzický kontakt so psom môže prispieť 

k navodeniu príjemnej a nestresujúcej atmosféry, ktorá napomáha dosiahnutiu lepších 

výsledkov ostatných indikovaných terapií. 

 Zvieratá tiež môžu zohrávať rolu prechodného objektu (ako to pôvodne opísal Levinson). 

Humánno-animálne interakcie v terapii zmierňujú pocity osamelosti, saturujú potrebu 

starať sa o niekoho, aktivizujú, pútajú pozornosť (Katcher 2000, in: Chandler 2005; 

Katcher 1981, in: Odendaal 2007). Chandler (2005) v týchto kontextoch uvádza, že kým 

vzťah majiteľov a majiteliek zvierat k ich zvieratám je založený skôr na permanentnom 

pripútaní (attachment), vzťah medzi klientom či klientkou a terapeutickým zvieraťom je 

založený viac na dôvere a afiliácii (klient alebo klientka si v iniciálnych fázach ľahšie 

vytvárajú vzťah dôvery k zvieraťu ako k terapeutovi alebo terapeutke). Zviera ako 

pripútavací objekt umožňuje v rámci terapie prepracovať problémy v oblasti pripútaní. 

Bowlby (2010) hovorí o systéme pripútavacieho správania, v ktorom má dieťa tendenciu 

vyhľadávať blízkosť k ostatným, ktorých vníma ako podporných. Tento systém sa spúšťa 

v určitých situáciách (pri neistote alebo potenciálnom ohrození či nebezpečenstve). O. i. 

môže zviera plniť niektoré z funkcií vzťahových objektov, napr. pôsobiť ako bezpečné 

prostredie v núdzi a zdroj opory, ktorý umožňuje zapojiť sa do ďalších vzťahov a rozvíjať 

autonómne správanie. Vzťah k zvieraťu nie je substitúciou vzťahu k terapeutovi či 

terapeutke, ale tento vzťah facilituje. 

 U klientov a klientiek trpiacich nedostatkom pozornosti z vlastného okolia, v prípadoch 

narušenej afiliácie, komunikácie a pri výskyte sociálnych porúch môžu zvieratá recipročne 

saturovať a substituovať pozornosť (podporný terapeutický prostriedok), pričom zároveň 

vystupujú ako objekt starostlivosti a súcitu, absorbujú negatívne správanie zo strany 

človeka (Odendaal 2007). 

 Zahrnutie IAAP do terapeutického procesu umožňuje zažiť adaptívne formy správania 

a podporuje proces modifikácie maladaptívnych reprezentácií. Napomáha v rozvoji 

empatie, keďže pes aktívne reaguje na prejavy sympatií a priazne, z prítomnosti klienta 

alebo klientky a z interakcie s nimi má a prejavuje radosť, iniciuje hru, venuje klientovi 
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alebo klientke aktívnu pozornosť, poskytuje pozitívnu spätnú väzbu, umožňujúcu korekciu 

správania (Prekopová 2004). Interakcie so zvieraťom a s terapeutom alebo terapeutkou 

a zvieraťom umožňujú modelovať a internalizovať prijaté spoločenské pravidlá, pochopiť 

prirodzené a logické reakcie na rôzne správanie, prijať zodpovednosť voči druhým a lepšie 

porozumieť ich potrebám. Táto sociálna interakcia poskytuje príležitosť učiť sa vyjadrovať 

a chápať neverbálnu komunikáciu, dešifrovať úmysly, čo vedie k efektívnejšej verbálnej 

a emocionálnej expresii (Parish-Plass 2008). 

Ak je terapeutický proces prínosný pre klientov a klientky aj bez asistencie zvierat, je 

dôležité zamyslieť sa nad potenciálnymi benefitmi IAAP zahrnutých do tohto procesu. 

Vysoko praktický klient alebo klientka s malými odpormi nemusí signifikantne profitovať 

z takejto práce. Prítomnosť zvieraťa v terapii môže byť pre takúto klientelu zábavná, avšak 

v porovnaní s terapiou bez prítomnosti zvierat nemusí viesť k významným rozdielom 

(Chandler 2005). Na druhej strane, ak nejde o klientelu rezistentnú voči terapii, môže 

prítomnosť zvierat v terapii potencovať významné zmeny (Collis a McNicholas, 1998; 

Chandler 2005; Odendaal 2007 a i.). 

V konečnom dôsledku, aj sám terapeut alebo terapeutka môže byť prechodným 

objektom pre klientky či klientov v tomto význame a títo môžu dočasne projektovať 

a presúvať emócie a potreby do osoby terapeuta, a to až do doby, kým sa posunú v raste 

smerom k dosiahnutiu väčšej autonómie. V uvedenom je zjavný potenciál a prínos humánno-

animálnych intervencií – rola zvierat ako prechodných objektov je v terapeutických 

kontextoch podstatná, keďže limity a obmedzenia humánno-humánnych interakcií nie sú 

v humánno-animálnych interakciách z dôvodu ich špecifík prítomné (príp. len v minimálnej 

miere) (Levinson 1997; Berget a Ihlebaek 2011). 

Vzťah medzi terapeutickým zvieraťom a klientom alebo klientkou je menej 

charakteristický pripútaním a viac dôverou a prijatím, afiliáciou. Klient či klientka dôveruje 

bezpodmienečnému a autentickému vystupovaniu zvieraťa, vníma jeho zraniteľnosť a potrebu 

starostlivosti, čo facilituje formovanie puta k zvieraťu (Triebenbacher 2000). Spojenectvo so 

zvieraťom, najmä v skorších fázach terapeutického procesu, tak vytvára podmienky 

podporujúce rekonvalescenciu (Chandler 2005).  

Ak terapeut či terapeutka reflektuje interakcie medzi klientom, klientkou a zvieraťom, 

tieto humánno-animálne interakcie sú priestorom na vyjadrenie empatie terapeutky alebo 

terapeuta, ako základnej podmienky terapeutického vzťahu – jedného z účinných 

terapeutických faktorov. Humánno-animálne interakcie v terapeutickom procese tak môžu 

významne facilitovať nielen nadviazanie terapeutického vzťahu, ale i ďalšie fázy terapie 

(Berget a Ihlebaek 2011). 

 

 

 

 




