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Anotace 

Práce se zabývá terapeutickým využitím koní jako druhem intervence pro sociální práci 

s dětmi a adolescenty v riziku sociální exkluze. Zaměřuje se na téma možností 

intervencí pro tuto cílovou skupinu a využití animoterapií v sociální práci. Dále 

popisuje hiporehabilitaci, její druhy a nabídku služeb hiporehabilitačních center. 

Popisuje využití koní v rámci terapeutických aktivit a detailněji popisuje jejich 

psychosociální benefity. Cílem praktické části práce bylo zjistit mezi českými 

hiporehabilitačními organizacemi nakolik spolupracují se sociálními pracovníky. 

Dalším cílem bylo zjistit, zda se aktivity a terapeutické využití koní nabízejí pro cílovou 

skupinu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Empirická část práce byla realizována 

prostřednictvím kvantitativního výzkumu na základě dotazníkového šetření. 

 

Klíčová slova: hiporehabilitace, terapeutické využití koní, aktivity s využitím 

koní, sociální exkluze, sociální práce s dětmi a adolescenty 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on equine assisted therapies as an intervention in social 

work with children and adolescents in a risk of social exclusion. It discusses the topic of 

interventions for this target group and the use of animal assisted therapies in social 

work. Then it focuses on equine assisted therapies, its types and the range of services 

provided by equine assisted therapy centers. Later it describes the role of horses in 

therapeutic activities and describes in more detail the psychosocial benefits of these 

interventions. The aim of the practical part of the thesis was to find out to what degree 

the Czech hiporehabilitation organizations cooperate with social workers. Another 

objective was to find out whether the activities and the therapeutic use of horses are 

being used and offered for a target group of children at risk of social exclusion. The 

empirical part of the thesis was realized through quantitative research based on a 

questionnaire survey. 

 

Key words: equine assisted therapy, equine assisted activities, social exclusion, 

social work with children and adolescents 

 



 

Poděkování a předmluva 

 

Děkuji Celestě, která mě zasvětila do klidného, citlivého a nehodnotícího světa koní. 

 

 „Stojím na pastvině a cítím vítr ve vlasech. Sluneční zář prohřívá mou kůži. Vzduch 

voní po uschlé trávě a kolem chaoticky poletují mouchy. Cítím, že jsem. Čistá 

přítomnost zaplňuje moje tělo a přináší pocity štěstí, radosti a upřímnosti. Intenzivní 

prožitek bytí teď a tady. Sedám si na zem a najednou vedle mého kolena zaduní 

dosednutí kopyta mohutného tažného koně, který mě zvědavě začne očuchávat. Prvotní 

strach se rozplývá s uklidněním mého dechu, kdy se v mé duši rozprostírá blahodárné 

ticho a prožitek propojení všech živých bytostí v harmonii a klidu. V tu chvíli tvary 

všech polí a stromů na horizontu splývají v jeden, který značí smysl naší cesty a 

pokoru.“ 

 

Osobně jsem na vlastní kůži pocítila, jaký mají koně velký potenciál pro využití 

v terapiích a práci s lidmi. Kůň totiž dokáže zrcadlit naše největší slabiny a nejhlubší 

strachy. Představte si, že Vaše noční můra se najednou zhmotní v šest set kilové zvíře a 

postaví se přímo před Vás. Náhle máte svůj velký strach fyzicky před sebou, tedy vně 

sebe. Na jednu stranu, to může znít velmi děsivě. Na druhou stranu, když poznáte 

chování koní a jejich přirozenost, uvědomíte si, že je to vlastně ohromná příležitost. 

Často máme problémy, které tíží naši duši, ale jsou příliš nejasné a těžko se verbalizují. 

Ve chvíli, kdy máte k dispozici asistenta, který ihned veškeré Vaše niterné pochody 

reflektuje a předvádí Vám je, máte daleko větší šanci je sami pochopit a následně na 

nich pracovat. Koně se nesnaží lidi děsit. Vlastně jsou to v přírodě poměrně nudná a 

nekonfliktní zvířata, která se pořád jenom pasou a chodí od trsu trávy k dalšímu. V 

jejich přirozenosti však je dovednost velmi rychle se naladit na pocity druhých včetně 

lidí a okamžitě reagovat na změnu v jejich přístupu a emočním prožívání. Tato 

dovednost z nich činí velké terapeuty. 
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ÚVOD 

 

Období dětství a dospívání přináší mnohé výzvy spojené s hledáním vlastní integrity a 

utvářením si pohledu na svět. Programy, které se zaměřují na rozvoj sociálních 

dovedností jako je empatie, komunikace, orientace v sociálních interakcích, emoční 

povědomí a schopnost emoce regulovat, přispívají ke zdravému rozvoji osobnosti 

jedince a k jeho následné schopnosti začlenit se do společnosti a vést kvalitní život. 

Z definice sociální práce vyplývá, že by měla mít za cíl umožnit lidem plně rozvinout 

své možnosti, pomoci zvládat jejich obtíže a umožnit pozitivní změnu v životě jedince. 

Děti, které jsou ohrožené sociální exkluzí, mohou potřebovat širší podporu ze strany 

sociálních pracovníků, aby výše zmíněných cílů mohly dosáhnout. Proto je třeba, aby se 

v moderní a rychle se měnící společnosti stále vyvíjely nové nástroje sociální práce, 

které efektivně umožňují rozvinout potenciál každého jedince. Terapeutické využití 

koní přináší množství psychosociálních benefitů, které by se více mohly aplikovat 

v propojení se sociální prací.  

 

Hlavní motivace pro vznik této práce bylo, že existuje zatím málo literatury zkoumající 

propojení sociální práce a aktivit či terapeutického využití koní. Cílem proto bylo 

vyplnění této mezery v literatuře, alespoň pro děti a adolescenty s rizikem sociální 

exkluze. V práci je věnována zpočátku pozornost konceptu sociální exkluze a její 

problematice. Dále se pozornost obrací na animoterapie a jejich možné využití 

v sociální práci. Z obecného zaměření na animoterapie pak přecházíme 

k hiporehabilitaci, jejímu vymezení a nabídce služeb hiporehabilitačních center. 

Zmíníme se také o roli koně v terapii a proč mohou nabízet zajímavou příležitost pro 

práci s lidmi. S dosavadní literaturou bylo pracováno tak, aby se podal co 

nejpodrobnější přehled zmínek o možných psychosociálních benefitech aktivit a terapií 

s využitím koní pro dětské klienty, a aby se poskytla inspirace pro rozšíření běžných 

intervencí v sociální práci s touto cílovou skupinou. Ideálním stavem by bylo 

poskytnout sociálním pracovníkům dostatečné povědomí o možných benefitech 

intervence s využitím koní a jejich orientace ve službách hiporehabilitačních center. 

Díky tomu by pak mohli své klienty odkazovat do podobných center, spolupracovat 

s nimi, anebo by se sami mohli rozhodnout rozšířit své vzdělání a stát se certifikovaným 

lektorem aktivit s využitím koní či psychoterapeutem v rámci psychoterapie s využitím 
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koní. Případně se mohou stát členy týmu v rámci jiných vzdělávacích či intervenčních a 

sociálně preventivních programů s koňmi. Je proto důležité se zaměřit na to, zda 

sociální práce již s těmito druhy intervencí počítá a zda centra, které se terapeutickému 

využití koní věnují, se sociálními pracovníky spolupracují. Této otázce se pak 

věnuje praktická část diplomové práce pomocí kvantitativního výzkumu mezi českými 

hiporehabilitačními organizacemi. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1 CÍLOVÁ SKUPINA DĚTÍ A ADOLESCENTŮ  

 

Vnímání období dětství se v lidské historii značně proměnilo. Během středověku být 

dítětem neznamenalo čerpat z různých privilegií a práv, jako je tomu dnes. Děti byli 

často považovány za malé dospělé, kteří musí pracovat již před dosažením dospělého 

věku a podílet se téměř na všech činnostech světa dospělých lidí. Svůj vliv měla i velká 

úmrtnost dětí po narození a v raném věku a vysoký počet dětí v rodině v té době, což 

mohlo přispívat k menší citové investici rodičů oproti dnešní době, kdy se rodí dětí 

méně a kdy se většina dožívá dospělého věku. V dnešní společnosti již děti užívají 

zvláštních práv, která spadají pod ochranu státu. Existuje také Úmluva o právech dítěte1, 

což je mezinárodní konvence, jež stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a 

kulturní práva dětí. Mezi tato práva patří mimo jiné právo na život, na jméno, právo 

poznat své rodiče a být jimi vychováván, na ochranu soukromí a ochranu před násilím, 

ponižováním a vykořisťováním, na používání vlastního jazyka nebo právo na odpočinek 

a volný čas. Tento mezinárodní dokument považuje za dítě každou lidskou bytost 

mladší 18 let. V odkazu na tento dokument proto v této práci pod pojmem dítě míníme 

část populace v tomto věkovém rozmezí. Zmíněná úmluva byla přijata Valným 

shromážděním OSN v roce 1989, a ratifikovala ji většina států včetně České republiky. 

Výjimkou jsou například Spojené státy americké a Somálsko, což nabízí možnost 

k zamyšlení se nad zvláštním kontrastem, kdy tuto společnou charakteristiku 

nepodepsání dokumentu ochraňující dětská práva sdílejí vysoce rozvinutá země a země, 

která patří mezi rozvojové, ale to již nepatří k tématu této diplomové práce.  Když se 

vrátíme zpět k historii, důležitým mezníkem pro období dětství bylo jistě i zavedení 

povinné školní docházky, ke kterému docházelo souběžně s industrializací a velkým 

přesunem obyvatel do měst od poloviny 18. století. Ve 20. století se pak přidala 

existence školek a předškolního vzdělávání a velký vzrůst různých zájmových 

                                                           
1 Samotný dokument Úmluvy o právech dítěte lze v českém překladu nalézt na webových stánkách OSN 
(viz odkaz http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf). 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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mimoškolních aktivit. Lze říci, že zároveň s těmito trendy narůstal objem sociální 

kontroly dětí prostřednictvím specializovaných institucí. Kromě nich pak 

neorganizovaný čas dětí silně ovlivňují i média jako je televize a sociální sítě. Děti jsou 

vystaveny tlaku konformity vyžadované společností a individuální odchylky, například 

v podobě hyperaktivního chování či vrozené poruše učení (např. dyslexie), pak mohou 

přinést závažné problémy, pokud není učitel či vychovatel schopen k tomuto jedinci 

přistupovat se zvláštními ohledy. Jedinec pak může mít problémy se školními výsledky 

nebo se stát terčem posměchu spolužáků, což ve výsledku může ovlivnit sebehodnocení 

a zdravý vývoj jeho či její osobnosti. (Matoušek, Koftová, 1998, s. 37-38)  

 

Pro vývoj dítěte od raného věku je velmi důležitá citová vazba s rodičem či 

vychovatelem, který je dítěti k dispozici od narození. Tento proces blíže formuloval 

v minulém století John Bowlby pod pojmem attachment2, tedy citové pouto, které 

vzniká mezi dítětem a pečovatelem. Druh této vazby, který si jedinec v útlém věku 

vytvoří, pak ovlivňuje člověka v mezilidských vztazích po celý život. Děti, které si 

v tomto období vytvoří tzv. vyhýbavou citovou vazbu nebo dezorganizovanou, pak 

mohou mít větší problémy s navazováním vztahů v budoucnosti, což může negativně 

ovlivnit jejich fungování ve společnosti. Tato vazba vzniká tehdy, pokud rodič či 

pečovatel není konzistentní ve svých reakcích k dítěti anebo nedokáže přiměřeně 

reagovat na dětskou představu bezpečí. Vytvoření pocitu základní důvěry je v dětském 

vývoji velmi důležité. Rodič vývoj dítěte však ovlivňuje i v pozdějším věku. Poskytuje 

dítěti model chování a dítě se s ním často identifikuje. Je řadou výzkumů prokázáno, že 

v rodinách, kde je mnoho otevřených konfliktů mezi rodiči, mají děti větší sklon ke 

kriminálnímu chování než děti vyrůstající v klidném rodinném prostředí. Dalším 

rizikovým faktorem ve vývoji dítěte je i nepřítomnost rodičovské postavy v rodině, 

například v podobě rodiny neúplné, kterou tvoří jen jeden rodič, anebo se jedná o děti, 

které rodiče nemají a žijí v ústavní výchově. (viz tamtéž, s. 42-48) Pozitivní sociální 

vzory jsou pro dětství a dospívání klíčové. Pokud proto dítě má kolem sebe nedostatek 

pozitivních vzorů sociálního chování, může si již od útlého věku začít osvojovat 

sociálně patologické chování3, což do budoucna přináší problémy jak pro jedince 

                                                           
2 Attachment je hluboká citová vazba, kterou si dítě buduje k primárnímu pečovateli. Teorie je poprvé 
popsána Johnem Bolwbym v roce 1969 a doplněna Mary Ainsworth. (viz např. Kassin, 2007) 
3 Sociálně patologické chování je označováno jako takové, které porušuje sociální normy a stává se tak 
sociálně nežádoucí. Vymezení normality či nenormality v případě sociálních jevů však záleží na mnoha 
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samotného, tak pro celou společnost. Jeden z úkolů sociální práce tak může být zajistit 

dostatečný kontakt jedince s pozitivními vzory chování, aby se umožnil zdravý vývoj 

osobnosti a usnadnilo se jeho plné začlenění do společnosti. Tím se může předejít jeho 

sociálnímu vyloučení kvůli sociálně patologickém chování, které vede například 

k problémům najít a udržet si práci a s tím k řadě dalších sociálních obtíží. 

 

 

1.1 Děti a adolescenti s rizikem sociální exkluze 

 

Sociální exkluzi aneb sociální vyloučení způsobuje celá řada mechanismů s nimiž se v 

jejich různých formách setkáváme snad ve všech (časově či prostorově určených) 

společnostech. Odsouvání určitých osob a skupin na okraj společnosti, tedy tzv. 

marginalizace, či mimo ni, tedy exkluze představovala od nepaměti mechanismus 

sociální kontroly, která byla hrozbou pro heretiky, narušitele norem či nonkonformisty, 

ale i pro cizince zpochybňující univerzální platnost hodnot, norem a sociálních institucí 

daného společenství již jen pouhou svou jinakostí. (Mareš 2000) V historii tak sociální 

exkluze sloužila členům konkrétní společnosti jako nástroj udržování konformity jejích 

členů a zároveň jako posilování sdílené identity, vnitřní koheze a integrity. (Mareš & 

Sirovátka, 2008) Dnes však již žijeme ve společnosti, která se snaží opírat o pilíře 

Všeobecné deklarace lidských práv4, a to včetně práv sociálních, která vymezují 

sociální záruky důstojné lidské existence. Jinými slovy se jedná o „ty části práva, 

jejichž cílem je vyrovnání sociálních rozdílů, především v podobě nedostatků jedinců a 

určitých skupin obyvatel v materiálním zajištění, rovnosti příležitostí a možnosti 

vlastního uplatnění a rozvoje“. (Veselý, 2013, s. 312) A úkolem sociální práce je, mimo 

jiné, tato práva hájit. V současnosti je proto „sociální exkluze chápána většinou naopak 

jako ohrožení integrity a sociální koheze dané kolektivity a zpochybnění společné 

identity jejích členů“. Diskurz, ve kterém dnes pohlížíme na základní sociální problémy, 

přesunul svou pozornost „od vertikálních nerovností pojímaných v tradičních termínech 

sociální stratifikace („nahoře“ versus „dole“ neboli bohatství/moc versus 

                                                           
faktorech, především na aktuální úrovni dané společnosti. Do sociální patologie patří například 
zločinnost, alkoholismus, chudoba, nezaměstnanost a další. (Hartl, 2000) 
4 Všeobecná deklarace lidských práv viz http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf 
 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
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chudoba/bezmoc či privilegia versus deprivace s akcentem na redistribuci) k 

nerovnostem horizontálním („uvnitř“ versus „vně“ či separace versus participace s 

akcentem na začleňování a integraci).“ Přestože je stále jeden z důležitých důvodů 

sociální exkluze finanční nouze a chudoba, nedá se již pokládat za její jediný důvod. 

Jedná se tedy o nerovnost nikoliv stratifikační, ale spíše nerovnost založenou na 

genderové, etnické, kulturní či náboženské odlišnosti, které mohou vést k sociální 

exkluzi. (Mareš & Sirovátka, 2008) Za sociálním vyloučení tedy stojí mechanismus, 

který má za následek oddělování určitých skupin od hlavního proudu společnosti a tím 

znesnadňování jejího přístupu k různým zdrojům a k možnostem seberealizace. Dle 

Navrátila (2003) je sociální exkluze proces, kdy jednotlivci, rodiny, skupiny či 

společenství jsou omezeni v přístupu ke zdrojům, které jsou nezbytné pro participaci na 

sociální, politické a ekonomické úrovni života ve společnosti. Sociální exkluze má proto 

mnoho příčin, mezi které patří například chudoba, diskriminace, nízké příjmy, etnická 

příslušnost a další. Častým problémem bývá i nedostatek podpory ze strany institucí a 

služeb a vzdělávacích příležitostí pro skupinu ohroženou sociálním vyloučením. U 

dospělých jedinců je to poté často výsledkem dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na 

sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, 

špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Častým problémem je také tzv. 

život v přítomnosti a neschopnost plánovat do budoucnosti, což se odráží i v dovednosti 

využívat své finanční prostředky. K těmto podmínkách se pak zpravidla připojuje i 

psychické nastavení jedinců, kteří upadají do beznaděje či bezmocnosti k možnosti 

ovlivnění vlastní sociální situace5.  

 

Pro děti a adolescenty ohrožené sociální exkluzí se často používá pojem riziková 

mládež. Tento termín však v sobě inherentně nese pejorativní význam někoho, kdo je 

rizikový. Přijatelnějším termínem je pak anglický pojem youth at-risk, tedy mládež 

v ohrožení, což více vypovídá o tom, že tato skupina dětí a dospívajících je kvůli své 

zvýšené zranitelnosti sama v ohrožení nepříznivými sociálními událostmi a 

podmínkami. Navíc tato skupina často bývá ovlivněna v rámci mechanismu sociálního 

nálepkování, tzv. etiketizační teorie6. Jedná se o stigmatizační proces, který jedince 

                                                           
5 Více viz „Identifikace zásadních problémů v oblasti sociálního vyloučení“ na www.mvcr.cz. 
6 Teorie nálepkování (tzv. labelling theory/etiketizační teorie) popisuje stigmatizační proces, kdy 
přidělení určité kategorie, tzv. nálepky, někomu, ovlivňuje další přístup profesionálů k tomuto jedinci, 
stejně tak jako jeho sociální okolí a i jeho samotného. (Hartl, 2000) 
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kategorizuje, a tím ovlivní jeho identitu, kdy se sám jako takový začne vnímat a podle 

toho se i chovat. Jedinec se tedy může začít cítit jako méněcenný či neschopný jen díky 

svému označení jako rizikový jedinec. Vlivem prostředí se pak často upevňuje jeho 

přesvědčení a prohlubuje se tak jeho pocit beznadějnosti celé situace. Vztah 

stigmatizace jedinců ze skupiny rizikové mládeže proto úzce souvisí se sociální exkluzí. 

Používání pojmu riziková mládež, tak může mít i negativní vliv na vývoj dětí a 

adolescentů. Jeho účinky polemizuje ve svém článku například Peter Kelly (2000), 

který konstrukci tohoto pojmu vidí jako produkt moderní společnosti, která je založená 

na úzkosti a strachu, a snaží se proto ovládat budoucí výsledky identit členů naší 

společnosti. V mysli dětí a adolescentů je tak „konstruována představa jejich vlastní 

zodpovědnosti za své budoucí životní šance, volby a možnosti v rámci institucionálně 

strukturovaném rizikovém prostředí“. Tato konstrukce představy toho, jaké chování je 

rizikové a jaké nikoliv, však přináší další problémy v rovině podpory strachu a úzkosti 

z životních situací daných jedinců. Zároveň diskurz mládeže v ohrožení nabízí 

„potenciálně neomezené ospravedlnění dozoru nad populací mladých lidí“ a využití 

intervencí ze strany autorit. Dle Witherse a Battena (1995) pak však lze říci, že všichni 

mladí jsou v nějakém smyslu rizikoví, vzhledem k psychologickému, fyziologickému a 

sociálnímu stresu a tenzím, které zažívají v procesu dospívání. S tímto konceptem do 

jisté míry souhlasím. Každý jedinec je vystaven tlakům společnosti, sociálním médiím, 

představám o kráse, ideálním těle, ideální kariéře, tomu, jak mají vypadat naše vztahy, 

atp. Naše realita je konstruovaná do značné míry sociálně na základě naší identifikace se 

s kulturou a významnými druhými kolem nás. V dnešní době sociálních médií, kdy se 

informace na internetu šíří velkou rychlostí a překračují hranice států, jsou naše 

představy o světě a životě velmi ovlivňovány právě sociálními médii a předkládanými 

idoly a ideály, které jsou podporovány konzumní kulturou naší společnosti. Pro děti je 

pak snadné tyto modely následovat a přejímat kulturu, která je předkládána v sociálních 

médiích. Tento tlak na to být úspěšný, atraktivní, nosit určité druhy oblečení, a chovat 

se určitým způsobem, může v dětech, jejichž osobnost je stále ve vývinu a v objevování 

toho, jaká je vlastně podstata jejich existence na tomto světě, ještě přispět ke zvýšení 

zmíněného psychologického či sociálního stresu, které může vést až k poruchám 

chování, poruchám příjmu potravy, kriminálnímu chování či k suicidálním myšlenkám. 

Přesto se domnívám, že určité skupiny mladých lidí či dětí jsou znevýhodněny více než 

ostatní, a to kvůli svým rodinným podmínkám či lokalitám, ve kterých vyrůstají. Dětství 

a dospívání je rizikové období obecně, není nic snadného začlenit se plně do naší rychle 
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se měnící společnosti a udržet si svoji integritu. Nicméně ne všichni začínáme se 

stejnými startovními podmínkami, a tak pro někoho to může být místo závodu na sto 

metrů překážková dráha s vodním příkopem. Je třeba vnímat systém sociální podpory, 

příležitostí ale naopak i hrozeb v okolí každého jednotlivce, abychom mohli zvážit, zda 

má daný jedinec vyšší riziko ohrožení sociálním vyloučením. A pokud ano, je na nás 

jako sociálních pracovnících, abychom tomuto jedinci pomohli naplnit nejen jeho 

základní lidské a životní potřeby, ale abychom jej i podpořili v seberealizaci a ve využití 

svého potenciálu a dostupných zdrojů ve formě, která nezahrnuje sociálně 

patologického jednání, z čehož poté bude těžit celá společnost jako celek. Co se týče 

dětí, je proto třeba se na problematiku sociálního vyloučení dívat z jiné stránky. Kromě 

jedinců v rodinách ohrožených chudobou jsou ohroženi sociálním vyloučením i týrané a 

zneužívané děti, mladí lidé s poruchami chování, děti z dysfunkčních rodin a mladí 

drogově závislí a mladiství delikventi. Obdobně ohroženi jsou ve velké míře i děti 

v ústavních zařízeních a mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu po dosažení 

zletilosti. Zdrojem sociálního vyloučení mohou být také nepříznivé sociální situace, 

které zažívají. Jedná se především o konfliktní životní situace (šikana, vandalismus, 

útěk z domova), obtížné životní události (rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, 

těhotenství) a omezující životní podmínky (neschopnost adaptace, absence zájmů, pocit 

vlastní neschopnosti, a další). V neposlední řadě riziko sociální exkluze představuje i 

zdravotní postižení, které ze svého charakteru jedinci klade překážky, které mu 

znesnadňují jeho plné zařazení do společnosti. V literatuře zabývající se sociální exkluzí 

se této skupině věnuje menší pozornost, neboť existuje spektrum sociálních služeb 

cílených přímo pro tyto klienty sociální práce, a v této diplomové práci také netvoří 

hlavní skupinu, které se budeme v rámci aktivit a terapeutického využití koní věnovat.  

 

Jedno z témat, které se spojuje s dětmi s rizikem sociální exkluze je jejich možné 

zvýšené kriminální chování. Kriminalita mládeže je často spojována s nezaměstnaností, 

nemajetností, nedostatečným vzděláním, často i s nedokončenou základní školou nebo 

s nízkou motivací k práci, která může vycházet z hodnot přejatých výchovou v rodině. 

Všechny tyto faktory jsou propojeny a zároveň každý sám o sobě představuje zvýšené 

riziko vzniku sociální exkluze. Není jednoduché přesně stanovit jejich příčiny, ale často 

vycházejí buď z rodinného zázemí nebo ze vzdělávacího systému. V Evropě lze 

sledovat trend, kdy nezaměstnanost postihuje daleko více mladé lidi, kteří mají nejnižší 

vzdělání. Vyšší vzdělání nejen že přispívá k možnosti nalézt lépe placené zaměstnání, 
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„ale současně zvyšuje obecnou adaptabilitu vzdělaného člověka na měnící se potřeby 

trhu práce“. (Matoušek & Kroftová, 1998, s. 70) Jedinci, kteří ve škole špatně 

prospívají mají vyšší riziko sociálního selhání. Dalším faktorem, který k tomu přispívá 

je zvýšená agresivita dítěte a jeho odpojení se od vlivu učitele ve škole, kdy může 

naopak čerpat z jiných asociálních vlivů, které pocházejí z vrstevnických skupin, které 

obsahují sociálně patologické jednání jako je konzumace drog, záškoláctví či 

kriminalitu. (viz tamtéž, s. 78) 

 

 

1.1.1 Role vrstevnických skupin 

V odborné literatuře lze nalézt zdroje o důležitosti vrstevnické skupiny pro období 

dospívání, které platí o to více pro rizikovou mládež. Dle díla slavného psychoanalytika 

Erika Eriksona si dospívající musí svou identitu vydobýt a vytvořit. Tento proces je 

náročný a individuální a trvá po dobu celého dospívání až s přesahem do rané 

dospělosti. Tato osobní identita se formuje na základě více či méně dramatických střetů 

s rodiči, vychovateli, učiteli či jinými zástupci světa dospělých. Hledání vlastního já 

probíhá hlavně prostřednictvím vrstevnické skupiny, která se v přechodu do dospělosti 

stává tzv. referenční skupinou. Tato skupina tvořená převážně z vrstevníků, pak 

zastiňuje či nahrazuje skupiny ostatní, a to včetně rodiny. A v případě dětí 

z dysfunkčních rodin je pochopitelně vrstevnická skupina daleko důležitější než pro děti 

z rodin, kde je nabízena dostatečná míra podpory, citového zázemí a také přiměřené 

vymezování mezí dovoleného chování a hranic. (Matoušek & Kroftová, 1998, s. 83-91) 

Nicméně každá vrstevnická skupina s sebou přináší určitý stres a nároky na konformitu. 

Děti jsou konfrontovány s potřebou obstát v očích vrstevníků a k tomu je třeba sdílet 

stejné hodnoty. Tyto hodnoty se odrážejí ve způsobech chování, oblékání, řeči, ale 

zahrnují i různé postoje například ke škole, trávení volného času, k drogám, rodičům, 

atp. Děti, které jsou frustrované nízkým přijetím či podporou ze strany rodiny, pak 

mohou mít silnější potřebu pocítit kladné přijetí alespoň v rámci vrstevnických skupin. 

Často jsou však v riziku dostat se do skupin delikventních nebo těch zahrnujících jiné 

druhy sociálně patologického chování. Jedná se například o drobné krádeže, konzumace 

alkoholu, kouření či konzumace jiných drog, promiskuita, záškoláctví, či používání 

vulgarismů a nerespektování druhých osob. Každá skupina si vytváří vlastní hodnotové 

preference či dokonce ideologie, které pak jedinec přejímá a snaží se své místo v partě 
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udržet tím, že dostojí očekávání, přestože to třeba zahrnuje krádež či násilný čin. Při 

sestavování jakéhokoli preventivního programu je třeba si dát pozor, aby se nějaká 

sociálně patologická skupina nevytvořila právě jako vedlejší prvek skupinového 

programu pro rizikovou mládež. Větší zranitelnost či náchylnost dostat se do 

patologických vrstevnických skupin mají děti, které mají horší přístup ke 

společenskému uplatnění. Jedná se zejména o děti rodičů, kteří mají nízkou kvalifikaci a 

vzdělání, zanedbávané děti, jedinci v přelidněných velkoměstech a žijících na sídlištích, 

děti, které nepravidelně dochází do školy anebo žijí v sociálně vyloučených lokalitách. 

Dle Matouška a Kroftové (viz tamtéž, s. 87) žijeme ve společnosti, kde mezi různými 

společenskými vrstvami existují přehrady, které mohou překonat jen zdatní jedinci. 

Proto jsou pro jistou část obyvatel cíle středních či vyšších vrstev těžko dosažitelné. 

Tzv. společensky znevýhodnění jedinci se pak kvůli nedostatku finančního či sociálního 

kapitálu snaží najít alternativní cestu, která by zdánlivě rychle vedla ke společenskému 

úspěchu. Tyto skupiny, které se týkají nejen dospělých, ale především dětí a 

adolescentů, jsou velmi ohroženi rizikem sociální exkluze. Proto je třeba vyvíjet 

prostředky sociální práce, které by umožňovaly tyto přehrady mezi jednotlivými 

společenskými vrstvami přecházet a snižovat. 

 

 

1.2 Možnosti intervence v sociální práci s dětmi a adolescenty 

s rizikem sociální exkluze 

 

Při předcházení rizikového chování dětí a mladistvých hraje důležitou roli síť 

ambulantních a terénních sociálních služeb, případně pobytových zařízení. (Francová et 

al., 2012) Služby, které sem patří, zahrnují především služby sociální prevence a jsou 

definovány Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto služby dle zákona 

„napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 
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a šířením nežádoucích společenských jevů.“7 Mezi služby, které jsou často poskytované 

právě dětem a mladistvým, patří například raná péče, kontaktní centra, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, terapeutické komunity, 

telefonická krizová pomoci a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tyto sociální 

služby jsou poskytovány především nestátními neziskovými organizacemi.  

 

Druh intervence, který může sociální pracovník zmíněné cílové skupině nabídnout, se 

odvíjí od druhu rizika, kterému jsou tyto děti vystaveni. Jiný druh intervence je 

potřebný pro děti ohrožené chudobou a jiný pro děti, které byly obětí domácího násilí. 

Obecně se stát snaží zmírnit nebo odvrátit například nepříznivé působení rodičů či 

jiných osob v podobě zanedbávání a týrání. Náš sociální systém nabízí různé možnosti 

podpory pro rodinu nebo alternativy rodinné péče, jakým je ústavní výchova v podobě 

kojeneckého ústavu, dětských domovů nebo diagnostických ústavů. Další variantou 

alternativní rodinné péče je pěstounská péče. Do rodiny se vstupuje na základě 

sociálního šetření především pomocí Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (tzv. 

OSPOD), který se stará o ochranu základních práv a potřeb dítěte. Toto oddělení spadá 

pod působnost státu a vyskytuje se v obcích s rozšířenou působností.  

 

Jedna z důležitých složek prevence sociální exkluze a vzniku rizikového chování u dětí 

a mládeže je dle mého mínění poskytnutí nabídky nerizikových či vzdělávacích 

volnočasových aktivit. Tento druh služeb často vychází ze sociální pedagogiky, která 

pomocí smysluplného trávení volného času pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a 

schopnost zařadit se do společnosti. Významným zde jsou nízkoprahové kluby, kde 

mají děti možnost setkat se s dalšími vrstevníky a v případě zájmu požádat o pomoc od 

sociálního pracovníka, pokud se nacházejí v tíživé situaci. Tato nízkoprahová zařízení 

jsou bezplatná, dobrovolná a jsou zpřístupněna zejména jedincům, kteří pocházejí ze 

sociálně slabšího prostředí, ale využít je může kdokoliv dle nastavené věkové hranice 

jednotlivých zařízení. Kvalitní a nerizikové trávení volného času je velmi důležitým 

nástrojem prevence vzniku sociálně-patologického chování, přesto je oblastem 

volnočasových aktivit a výchovy ze státní veřejné sféry věnováno poměrně málo 

pozornosti a finančních zdrojů.  

                                                           
7 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách viz 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 
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Do služeb sociální prevence by vedle nízkoprahových klubů mohly patřit i různé 

aktivity a programy s využitím koní, které obdobně nabízejí volnočasové aktivity, 

které přinášejí terapeutické benefity a protektivní faktory, které napomáhají cílové 

skupině dětí a adolescentů čelit riziku sociální exkluze a vzniku rizikového chování. 

Tyto psychosociální benefity využití koní v intervenci s dětmi a mladistvými budeme 

podrobněji popisovat v kapitole 6. Případně lze využít přímo prostředí farmy či 

jezdeckých stájí jako prostor pro samotný nízkoprahový klub, který tak může těžit nejen 

z unikátního prostředí blíž k přírodě, ale také může v rámci svých volnočasových aktivit 

nabídnout kontakt se zvířaty jako jsou koně, osly, kozy a další zvířata, a jako součást 

činnosti klubu mohou být i aktivity s využitím koní (AVK). Obdobný projekt můžeme 

nalézt například již v Pardubickém kraji v rámci organizace Bonanza Vendolí., o které 

se více zmíníme v kapitole číslo 4. 

 

Další možnou intervencí pro tuto cílovou skupinu jsou různé dobrovolnické programy 

pod zaštítěním neziskových organizací, tedy tzv. mentoring. Zmíníme zde například 

organizaci Lata – programy pro mládež a rodinu8, která nabízí projekt na pomoc 

rizikové mládeži na základě osobního kontaktu dobrovolníka (mladého dospělého) a 

klienta z řad rizikové mládeže. Projekt je založen na základě vytvoření osobního vztahu 

klienta s dobrovolníkem, který má o klienta zájem a nemá kriminální sklony, a tak 

představuje zdravý sociální vzor pro klienta. Tento kontakt je mnohem osobnější a 

bezprostřednější než vztah mezi klientem a profesionálem, navíc je dobrovolník ke 

klientovi daleko bližší svým věkem. Dobrovolníci samozřejmě procházejí proškolením 

a absolvují pravidelné supervize. Obdobnou činnost nabízí organizace Barevný svět 

dětí9, která v rámci projektu Kámoš nabízí pravidelné doučování a volnočasové aktivity 

pro děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které probíhají mezi 

dobrovolníkem a klientem. Dobrovolník zde hraje, podobně jako v organizaci Lata, roli 

staršího kamaráda, který je podporou pro dětského klienta a pomocí procesu sociálního 

modelování nabízí pozitivní sociální vzor v období formování individuality a identity 

klienta. Tento druh služeb je však více dostupný v hlavním městě nebo jiných velkých 

městech a pro některé lokality je zatím nedostupný. 

                                                           
8 Více o nabízených službách viz http://www.lata.cz/. 
9 Více o nabízených službách viz http://www.barevnysvetdeti.cz/. 
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V neposlední řadě sem patří domy na půli cesty, které navazují na dětské domovy a 

mají za úkol usnadnit dětem přechod do neústavního prostředí a vybudování své 

samostatnosti. Existují i další projekty podporující vstup mladých dospělých na trh 

práce a osamostatnění se po opuštění ústavní péče. Toto období, kdy se adolescent 

zařazuje do fungování společnosti a musí se sám starat o své živobytí, přináší totiž další 

rizika a úskalí. Klienty těchto služeb však tvoří především jedinci starší 18 let, a proto je 

v této práci nebudeme podrobněji rozebírat. 

 

Další možnou intervencí, která nabízí okamžitou a poměrně dostupnou pomoc je 

telefonická krizová pomoc. Jedná se o další službu sociální prevence, která nabízí 

krizovou intervenci v podobě často bezplatného anonymního hovoru na linku, kde se 

klientovi věnuje vyškolený pracovník. V ČR je v nabídce nespočet různých linek, 

některé mají i specifické zaměření například na poruchy příjmu potravy a jiné. Pro 

dětské klienty je vhodná například Linka bezpečí10, která se specializuje na klientelu 

dětí a dospívajících do 25 let. Případně je možné využít telefonickou krizovou linku 

organizace Dětské krizové centrum11, které se zaměřuje na problematiku zneužívání a 

týrání dětí. Tato forma intervence může mít důležitou úlohu hlavně zpočátku, kdy se 

dítě dostane do problémů, se kterými si sám neví rady. Může se jednat o pomoc v době, 

kdy klient ještě není zachycen v síti ostatních sociálních služeb a poradit mu, kam se 

dále může obrátit. Jedná se však o nárazovou a krátkodobou formu pomoci. 

 

Dále se ve světě a poslední dobou i u nás objevují stále častěji dobrodružné programy 

v přírodě. Cílem těchto programů je nabízet zážitkové pobytové akce v přírodě 

s různým druhem obtížnosti úkolů. Záměrem těchto akcí je rozvinout fyzický ale i 

duševní potenciál absolventů. „Smyslem fyzicky i psychicky náročného programu je 

dosáhnout u frekventantů zvýšení respektu k sobě samému, k druhým účastníkům a také 

k přírodě.“  (Matoušek & Kroftová, 1998, s. 200) Jedná se však o okrajový druh 

intervence pro tuto cílovou skupinu a v ČR se jejich profesionální vedení vyskytuje jen 

výjimečně. Existují však například zážitkové a ergoterapeutické pobyty na farmě pro 

děti z dětských domovů, které nabízí například Koňský dvorec Chmelištná12 v Ústeckém 

                                                           
10 Více o nabízených službách viz https://www.linkabezpeci.cz/. 
11 Více o nabízených službách viz http://www.ditekrize.cz/. 
12 Více o organizaci viz http://www.chmelistna.cz/. 
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kraji. Obdobnou variantou jsou pak různé tematické či netematické pobytové tábory pro 

děti, které například patří mezi klienty OSPOD a někdy poskytují i možnost úhrady 

nákladů tohoto tábora za klienta. 

 

Existuje také spektrum služeb, které nejsou určeny prvoplánově jen pro dětské klienty, 

ale které se zabývají intervencí přímo v rodině, jako je například sanace rodiny. 

V případě této služby se vstupuje do rodiny a pomáhá se jim zvládat domácí provoz a 

výchovu dětí. Záběr působnosti této služby je poměrně široký a zabývá se řešením 

všech potřeb rodiny, od financí, bydlení až po vztahovou rovinu uvnitř rodiny a řešení 

osobních těžkostí. Jiným příkladem služeb, které se věnuji práci s celou rodinou jsou 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které bezplatně poskytují pomoc, 

podporu a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách 

žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. Nabízejí se zejména v 

případě nepříznivé životní situace, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit 

a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny. Další druhy 

služeb pro rodiny s dětmi popisuje například Matoušek a kol. (2011). 

 

 

1.2.1 Důležitost postoje pracovníka v práci s rizikovou mládeží 

Profesionálové z řad sociálních pracovníků, ale i pedagogů, sociálních pedagogů či 

lektorů volnočasových aktivit, by měli disponovat určitým spektrem vlastností, které 

přispívají k účinné práci s cílovou skupinou dětí a mládeže, která je ohrožena sociálním 

vyloučením. Výběr zaměření pracovníka na tuto cílovou skupinu je osobním 

rozhodnutím, které může být ovlivněno vlastními zkušenostmi z dětství či jinou 

motivací. Lze však poukázat na určité osobnostní rysy, které napomáhají při práci 

s rizikovou mládeží. Jedná se zejména o flexibilitu, osobnostní zralost, čestnost a 

otevřenost, zodpovědnost, schopnost dávat dobrý příklad, dobrá komunikace, a další. 

Můžeme také popsat různé druhy postoje při práci s touto cílovou skupinou. První se 

nazývá terapeuticko-rodičovský přístup, který představuje vcítění se do klienta, 

korigování výsledků negativního učení, které proběhlo v nefunkční či neexistující 

rodině, a posléze efektivní určování hranic dovoleného chování. Druhý přístup se 

představuje vrstevnickou autoritu, kdy pracovník zaujímá ke klientovi spíše pozici 

přítele. V praxi je však žádoucí nalézt rovnováhu mezi oběma přístupy a schopnost 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poradenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Margin%C3%A1ln%C3%AD_skupina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_ud%C3%A1lost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrana_d%C4%9Bt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
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flexibility mezi nimi dle potřeby přecházet. V kontaktu s rizikovou mládeží je zapotřebí 

obou složek těchto přístupů a jejich dovedné dávkování podle potřeby situace. Jako 

negativní se ukazuje přístup, který se zjednodušuje jen na pouhé umravňování a kárání. 

Dalším nárokem na pracovníka je jeho angažovanost, která však vyžaduje práci 

s menšími skupinami a osobní přístup. Důležité je také navázání kontaktu s klientem, 

které nemusí být vždy jednoduché, vzhledem k možným negativním zkušenostem 

klienta z rodiny, kdy například nezažili neohrožující vazbu vůči dospělému. (Matoušek 

& Kroftová, 2018, s. 245-248) I v práci s cílovou skupinou rizikové mládeže platí, že je 

třeba schopnosti empatie a kreativity v přístupu. Zároveň je žádoucí nedívat se na 

klienty předem se stereotypním pohledem, ale zaměřovat se na jedinečnost každého 

jednotlivce a jejich unikátní talenty a zájmy. Nesmíme zapomenout, že klient je lidská 

bytost s osobním příběhem, přestože se tento charakter může v byrokratickém 

neoliberálním přístupu vytrácet, kdy se sociální pracovník zaměřuje více na předem 

stanovené objektivní výsledky a kategorie, než na samotný vztah a interakce s klientem. 

(Den Braber, 2013) Je pak v zodpovědnosti každého pracovníka, aby se na své klienty 

díval individuálně s angažovaným přístupem, který do popředí klade klientovu 

osobnost. 

 

1.2.2 Definice sociálního pracovníka 

Pod pojmem sociální pracovník rozumíme osobu, která má odbornou způsobilost 

v podobě požadovaného vzdělání k výkonu profese sociální práce a tato způsobilost je 

popsána v Zákonu o sociálních službách. Ve výkonu činnosti sociálního pracovníka 

hraje důležitou roli etika a etický kodex povolání. Je základním předpokladem 

k poskytování kvalitní pomoci, která nezasahuje do lidské důstojnosti jednotlivců. 

Sociální pracovník zastává různé role, které se od něj zároveň očekávají. Patří sem role 

administrativní (byrokratická), tedy role úředníka. Další je role profesionální, která 

představuje sociálního pracovníka jako specialistu, který má dostatečné vzdělání pro 

možnost orientace se v komplexní situaci klienta, a který vždy respektuje etický kodex 

své profese. Dále mu patří role filantropická (angažovaná), která představuje vyrovnané 

partnerství s klientem založené na kvalitním vztahu. Patří sem i role radikální 

(aktivistická), která sociálního pracovníka staví do pozice někoho, kdo využívá své 

profesionální znalosti k dosažení společenské změny. Mezi další role patří poradenská, 

role ochránce práv a důstojnosti klientů, role mediátora a další. 
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2 ANIMOTERAPIE A JEJÍ DRUHY 

 

Nyní se pomalu přeneseme do oblasti animoterapie a možnosti jejího využití ať již 

v sociální práci nebo mimo ni. Je beze sporu, že zvířata hrála důležitou úlohu v lidské 

historii. Jejich význam však nebyl nikdy jednoznačný a dodnes se dá říci, že se může 

pohybovat na pomezí dvou extrémů. Na jednu stranu byla, a dodnes v některých 

případech jsou, zvířata zdrojem nemocí, nebezpečí a negativních představ. Představují 

divokost a nevyzpytatelnost. Například zkázný mor ve 14. století, který postihl velkou 

část Eurasie, šířily blechy a vši, které přenášely pravděpodobně krysy, nebo dle nových 

výzkumů šlo o přenos blech a vší mezi lidmi. (Dean et al., 2018) V dnešní době se 

vyskytují jiné případy přenosu nemocí zvířaty, a to pro příklad vzteklina, přenášena 

například liškami nebo psy, nebo třeba horečka dengue přenášena komáry. Na straně 

druhé je pak dlouhodobé přisuzování léčitelských dovedností zvířatům a jejich 

objevování v dávných legendách, animismu, šamanismu, a jejich role jako ochránců lidí 

a pomocníků při překonávání lidského utrpení. Během středověku byli v rámci 

křesťanství pronásledováni všichni, kteří věřili v přírodní síly včetně léčivé síly zvířat, a 

byli označováni za heretiky či čarodějnice. Zároveň ďábel byl často označován ve 

zvířecí podobě. V osvícenství v 17. století si však již více začali všímat pozitivního 

vlivu domácích zvířat na lidské chování, obzvláště na vývoj socializace u dětí a jejich 

podpůrný vliv na psychiku a chování duševně nemocných. Zvířata tak začala 

představovat agenty socializace a následoval i pozitivní pohled na vliv přírody na 

člověka. Mnoho osvícenských myslitelů, včetně Thomase Hobbese či Johna Locka, se 

domnívalo, že děti by se mohli naučit reflektovat a ovládat své vlastní vrozené pudové 

(zvířecí) instinkty pomocí péče a výchovy skutečných zvířat. Později, v 19. století, už 

nebylo výjimkou, že se domácí zvířata vyskytovala v různých zdravotních institucích 

pro léčebné a terapeutické účely. Tento vývoj však byl na čas pozastaven s příchodem 

vědecké medicíny na začátku 20. století, a zvířata byla po nějakou dobu spojována 

především s přítomností divokého, instinkty řízeného aspektu lidské psychiky, který 

ovlivňuje naše chování. Zvířata proto představovala spíše negativní asociaci. Sigmund 

Freud přirovnával lidské id13 ke zvířecí nátuře uvnitř nás, která je plně řízena 

                                                           
13 Id neboli „ono“ (latinsky to) je dle Sigmunda Freuda označení pro zdroj pudové energie, což je soubor vnitřních, subjektivních 

zážitků, který máme uložený v nevědomí. Dle jeho pojetí se jedná o temnou a nedostupnou část osobnosti, která není nijak 
organizována. Představuje protiklad k vědomému duševnímu já. Id je instinktivní a pudovou složkou osobnosti, která je založena na 

uspokojování slasti. Je složkou vrozenou, primární je pro ni dosahování slasti. (Hartl, 2000) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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instinktivními pudy a je velmi zřetelná v dětských letech. Situace se začala měnit až 

v 60. a 70. letech 20. století, a to zejména díky práci významného dětského 

psychoterapeuta Borise Levinsona. Pozornost se začala obracet k potřebě navázat 

léčebné propojení s naším nitrem, a začala se rozvíjet snaha více naučit se být 

v harmonii s naší vlastní, nevědomou animální přirozeností, která může být podpořena 

pomocí navázání vztahu se skutečnými zvířaty, jako je například pes či kočka. Levinson 

věřil, že domácí mazlíčci nás přivádějí na půl cesty blíže zpět k naší emoční pohodě, a 

že „potřebujeme zvířata jako spojence k posílení našeho vnitřního já“. Se svým 

konceptem tak Levinson šel za hranice Freudovi představy zvířat jako symbolického 

převleku všeho, s čím se bojíme konfrontovat tváří v tvář. Dle něj měla zvířata 

důležitou roli v lidské evoluci a nyní tvoří nedílnou součást procesu naší psychické 

pohody, tzv. well-beingu. (Levinson, 1972, in Fine, 2000, s. 14) Představa lidí o 

zvířatech se tak v historii přesunula od obrazu psychospirituálních mediátorů, k více 

vědecky přijatelné představě společnosti zvířat jako podpůrného prostředku 

v terapeutickém procesu.  

 

Co se týče terapeutického využití zvířat, můžeme říci, že je založeno na této dlouhé 

historii vztahů lidí a zvířat a lidské zvědavosti vůči jiným živým bytostem. „Využívání 

zvířat pro nejrůznější druhy pomoci člověku je stejně staré jako domestikace.“ 

(Velemínský et al. 2007) Již v 19. století zvířata stále častěji byla přítomna v institucích 

zaměřených na duševní zdraví a představovala doplňkovou terapii v Anglii a dalších 

zemích. Například v Bethlemské nemocnici v Londýně bylo ve třicátých letech 19. 

století navrhováno, aby se kolem oddělení psychiatrie chovali ovce, zajíci, opice, či jiná 

domácí a sociální zvířata, aby bylo prostředí příjemnější a redukovala se vězeňská 

atmosféra. V roce 1860 pak Florence Nightingale ve své knize Notes on Nursing uvádí, 

že malý domácí mazlíček „je často výborným společníkem pro nemocné, obzvláště pro 

dlouhé chronické případy“. (Fine, 2000, s. 13) Významný vliv na formování teorií o 

terapiích s využitím zvířat, byla hypotéza již zmíněného psychoterapeuta Borise 

Levinsona z roku 1969, která předpokládá, že zvířata neléčí jen svým kontaktem 

s klientem, ale hlavně „působí jako katalyzátor, který zahajuje a podněcuje společenský 

kontakt“. (Galajdová, 1999) Levinson ve svých pracích také předkládá myšlenku, že 

zvířata mohou terapeuticky pomoci dětem nejen v případě emočních problémů, ale 

mohou asistovat i při zdravém vývoji dítěte pomocí přirozeného kontaktu a přátelství 

dítěte se zvířetem. Velmi důležitý mezník v pozornosti zdravotnického světa pak 
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představuje průlomová studie z roku 1980, která testovala 92 pacientů z oddělení 

kardiologie a statisticky prokázala, že pacienti žili déle, pokud vlastnili domácí 

mazlíčky. (Friedmann et al., 1980) Příznivý vliv zvířat na lidskou psychiku se ukazuje 

především ve dvou aspektech. Za prvé, „zvířata jsou schopna vyvolat okamžitý, 

fyziologicky zklidněný stav relaxace, jednoduše pomocí upoutání a udržení naší 

pozornosti“. Za druhé, „zvířata jako společníci jsou schopni poskytnout lidem formu 

sociální podpory, která snižuje stres a usnadňuje vyrovnávání se s ním“. (Fine, 2000, s. 

15) Druhá polovina 20. století byla důležitá i pro formování mezinárodních organizací, 

které sdružovaly výzkumníky z daného oboru. V roce 1980 se pořádal v Londýně 

kongres Human/Companion Animal Bond a od roku 1987 vychází vědecký časopis 

Anthrozoös. Další důležitým počinem bylo založení mezinárodní asociace organizací 

IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organisations), která 

se zabývá interakcemi lidí a zvířat. V Evropě je to pak organizace European Society for 

Animal Assited Therapy, která vznikla v roce 2004. (Müller et al., 2014, s. 451) Zmínka 

o zahrnutí companion animal, tedy zvířecího společníka do terapií, se objevuje 

v literatuře již od roku 1860 (Nightingale, 1992) a v péči o duševní zdraví dokonce již 

od konce 18. století (Netting, 1987). Psychosociální benefity terapeutické jízdy na koni 

pro děti s handicapy se však v literatuře objevují až od roku 1970, a to zejména 

v souvislosti se zvýšením důvěry ve vlastní schopnosti. (Harpoth, 1970) 

 

Pro terapie s využitím zvířat se používá zastřešující termín animoterapie. Její podstatou 

je „pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka“. (Velemínský et al., 2007) Využívá 

interakce člověka a zvířete a zahrnuje péči o zvíře, doteky, kontakt se zvířetem a také 

představuje možnost klienta komunikovat přes zvíře. Animoterapie se u klientů aplikuje 

k podpoře jejich psychosociálního fungování, emočního stavu, fyzických schopností a 

motoriky. V české ale i světové literatuře se stále setkáváme s poměrně roztříštěnou 

terminologií. Kromě názvu animoterapie lze v naší literatuře nalézt i pojem zooterapie, 

který používá například Černá-Rynešová (2007), případně zoorehabilitace, která by 

kromě terapie měla být schopná obsáhnout širší rozsah terapie a aktivit s využitím 

zvířat. Naopak Nerandžič (2006) vychází z anglické terminologie pet-facilitated 

therapy, tedy terapie prostřednictvím domácích zvířat. Matoucí může být využití a 

zaměňování pojmů terapie a rehabilitace. V české literatuře se nejběžněji využívá pojem 

terapie, ovšem v některých oblastech animoterapie je naopak jako zastřešující pojem 

použita rehabilitace, jako je tomu například v případě hiporehabilitace. Vysvětlení 
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rozdílu obou termínů podává například Hollý a Horáček (2005) tak, že terapie je 

odstranění symptomů nemoci a při rehabilitaci jsou v úvahu i jiné cíle, jako například 

cíl sociocentricky orientovaný a obsahuje i sociální rovinu vlivu zvířete na člověka. 

V cizojazyčné literatuře se setkáváme s ještě různorodější terminologií.  Nejčastěji se 

jedná o animal-assisted therapy, poté animal-facilitated therapy, ale i human-

animal bond.  

 

Jednotlivé druhy animoterapií se dělí dle zvířete, se kterým daná terapie probíhá. Velmi 

známá je například canisterapie, která využívá psa. Dále je možné využití kočky 

(felinoterapie), využití delfína (delfinoterapie), využití lamy (lamaterapie), využití 

hmyzu (insektoterapie), využití ptactva (ornitoterapie), a v neposlední řadě využití koně 

(hiporehabilitace), kterým se budeme dále zabývat v diplomové práci. Kromě 

zastoupených zvířat se animoterapie může dělit také dle využité metody. Existují 

aktivity s využitím zvířat (Animal Assisted Activities - AAA), terapie s využitím 

zvířat (Animal Assisted Therapy - AAT), vzdělávání s využitím zvířat (Animal 

Assisted Education - AAE), intervence s využitím zvířat (Animal Assisted Intervention 

- AAI). 

 

  

2.1 Sociální práce a animoterapie 

 

Rozvíjející se disciplína sociální práce se stále více rozšiřuje i o alternativní možnosti 

intervencí. Sociální pracovníci hledají nové možnosti, jak účinně a efektivně pomoci 

svým klientům. Sociální práce dosahuje daleko lepších výsledků, pokud pracuje 

v interdisciplinární perspektivě, a pokud ke klientovi přistupuje komplexně. Generální 

shromáždění Mezinárodní federace sociálních pracovníků z roku 2014 definuje sociální 

práci následovně: „Sociální práce je profese založená na praxi a akademická disciplína, 

která podporuje sociální změnu a rozvoj, sociální soudržnost, posílení a osvobození 

lidí. Principy sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní zodpovědnosti a respektu 

k rozmanitosti mají zásadní význam pro sociální práci. Podpořeno teoriemi sociální 

práce, sociálních a humanitních věd a domorodých znalostí, sociální práce zapojuje lidi 

a struktury pro řešení životních výzev a zvyšuje well-being. Výše uvedená definice může 

být rozšířena na národní a / nebo regionální úrovni.“ Dle Matouška (2008), 
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významného autora na poli sociální práce u nás, je pak sociální práce definována jako 

společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, 

vysvětlování, zmiňování a řešení sociálních problémů. Sociální práce se opírá jednak o 

rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského 

potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i 

komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět. Kromě 

toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky. U klientů, 

kteří se již společensky uplatnit nemohou, podporuje sociální práce co nejdůstojnější 

způsob života.  Důležitou náplní sociální práce je snaha o posílení vlastních zdrojů 

jedince tak, aby byl schopný vést kvalitní život v začlenění ve společnosti a při naplnění 

základních lidských práv.  

 

Současná společnost se označuje jako postmoderní a dle Zykmunta Baumana (2008) je 

charakterizována jako tekutá. Tato tekutost se projevuje nárůstem nejistoty, která se 

existenciálně dotýká jedinců, skupin, ale i organizací a institucí. Tekutost se vyznačuje 

tím, že to, co je dnes obecně platné, se může zítra změnit. V rámci postmoderny se do 

popředí také dostává změna klimatu životního prostředí. Ve významu postmoderny a 

klimatem můžeme nalézt analogii, kdy se v obou případech vyžaduje přetvoření něčeho 

známého v neznámé v tom smyslu, že nemůžeme přesně předem předvídat, co nás čeká. 

(Elichová, 2017, s. 16-18) Nejistota v dnešní době vyžaduje od lidí velkou flexibilitu, 

která má jako vedlejší účinek oslabování přirozených hranic člověka a psychických a 

fyzických sil. Společnost prožívá proto velkou míru frustrace, která z těchto nejistých 

podmínek a ztráty soudržnosti vyplývá. V neposlední řadě se připojuje nárůst 

individualizace, kdy se jedinec už nemůže tolik spoléhat na společenskou solidaritu, ale 

pouze sám na sebe, což přispívá ke zvyšování nedůvěry v mezilidských vztazích. 

Objevuje se trend, kdy jsme spolu, ale zároveň sami. Sociální média nahrazují lidský 

kontakt tváří v tvář a v místnosti plné lidí se přestává mluvit společně mezi lidmi, ale 

v rámci sociálních sítí a telefonu, kdy se místo jeden na druhého díváme na displej 

telefonu a posíláme si mezi sebou zprávy skrze facebook a jiné chaty. Všechny tyto 

procesy jsou součástí globalizace. Friedman (2007) popisuje, že náš plochý svět 

požaduje nové nároky na sociální fungování svých členů. Rozvoj moderní technologie 

přinesl spoustu pozitiv, zároveň však obsahuje i svou negativní stránku, kdy bezmezně 

propadáme závislostem na nich. Digitální média a komunikace zasahuje silně do našich 

životů a dle Spitzera (2014) nastává období tzv. digitální demence, kdy začíná být 
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v naší společnosti alarmující upřednostňování neosobní komunikace prostřednictvím 

technologií namísto komunikace tváří v tvář. S procesy globalizace souvisí i nárůst 

konzumu, který se projevuje i v přístupu jednotlivce k druhým, ale i k sobě samému. 

Projevuje se to pak v mezilidských vztazích, kdy je upřednostňována kvalita před 

kvantitou, povrchnost před hlubokým propojením. Tyto procesy tak jedince ve 

společnosti vedou k osamělosti a existenciální prázdnotě. Je proto potřeba, aby sociální 

práce tyto společenské změny reflektovala a dokázala pracovat s tekutou, proměnlivou 

společností. Problematickou se proto v postmoderní společnosti stává škatulkování či 

kategorizace klientů, která je nedílnou součástí byrokratizace v sociální práci. 

(Elichová, 2017, s. 19) Proměny v postmoderní společnosti tak kladou na sociální práci 

nové nároky, které se projevují v nárocích na vzdělávání samotných sociálních 

pracovníků. Jeden z přístupů, který této situaci může čelit, je terapeutické pojetí sociální 

práce, která se zaměřuje na iniciaci změn ve schopnosti adaptace klienta na jeho vlastní 

sociální prostředí. Jedna z možných doplňkových a často opomíjených intervencí 

sociální práce, která využívá terapeutického přístupu, je právě animoterapie, kterou ve 

své praxi již běžně využívá spousta jiných odborníků, například fyzioterapeuti, 

psychiatři a psychologové, speciální pedagogové nebo ergoterapeuti. Kontakt s přírodou 

a zvířaty nás může učit mnohé o kontaktu mezi lidmi navzájem. Zároveň respektování 

zvířat souvisí s respektujícím postojem k přírodě samotné, což je v souladu s cíli 

udržitelného rozvoje, které představují plán Organizace spojených národů, jak do roku 

2030 hospodařit s přírodními zdroji, bojovat vůči klimatické změně a proti základním 

sociálním problémům.14 

 

Sociální práci lze charakterizovat jako pomáhající profesi, která má multidisciplinární 

základ, a která se opírá o poznatky jiných věd. (Elichová, 2017, s. 131) Animoterapii 

proto můžeme zařadit k spektru těchto poznatků, které umožňují větší efektivitu a 

účinnost intervencí v sociální práci. V praxi je nezbytné, aby sociální pracovník 

s každým klientem dokázal pracovat individuálně a společně našli nejvhodnější metodu 

a cestu, po které se může klient s pracovníkem vydat ke splnění určených cílů. Je tak 

zejména na sociálním pracovníkovi, aby rozhodl, zda je animoterapie vhodnou 

technikou pro daného klienta. Záleží na individuálních možnostech klienta, případně na 

                                                           
14 Více o sedmnácti cílech udržitelného rozvoje aneb Sustainable Development Goals (SDGs) na 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
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jeho zdravotním stavu, aby se určilo, zda je terapeutické využití zvířat v daném případě 

vhodnou technikou. Překážkou mohou být například silné alergie klienta, přílišný 

strach, atp. Rozhodující je také dostupnost služeb v dané oblasti. 

 

Sociální práce s využitím zvířat vychází z toho, že domácí mazlíčči často tvoří důležitou 

součást našich životů a domácností a často představují důležitého člena rodiny. Nejsou 

využíváni jen v rámci terapeutických aktivit, ale jsou přítomni i v našich každodenních 

životech. Zvířecí společníci mohou nabídnout „pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky, 

přispět k dětskému kognitivnímu a jazykovému vývoji, pomoci starším lidem zvládat 

každodenní činnosti a zvýšit jejich aktivitu a kvalitu života“. (Risley-Curtiss, 2010) 

Přestože odborná literatura zahrnuje výzkumy na vztahy zvířat a lidí již dlouho, stále je 

velmi málo literatury, která by se zaměřovala právě na propojení animoterapie a sociální 

práce. Lze například zmínit 70. léta ve Spojených státech, kde v rámci veterinární 

nemocnice vzniklo originální oddělení sociální práce, které se věnovalo ošetřovatelům 

domácích zvířat, která v této nemocnici byla léčena. Úkolem sociálních pracovníků bylo 

zaměřit se na psychosociální aspekty interakcí mezi člověkem a zvířetem a jejich 

vzájemný vztah, a poskytnout ošetřovatelům těchto zvířat poradentství a psychosociální 

podporu. Sociální pracovníci zde byli součástí klinické praxe, která zahrnovala práci 

s domácími zvířaty, farmářskými zvířaty a koňmi. (Netting et al., 1987)  

 

Zahrnutí domácích zvířat do praxe i výzkumů na poli sociální práce nabízí přirozené 

rozšíření perspektivy sociálních pracovníků. V rámci sociálních šetření by tak zahrnutí 

otázek na domácí mazlíčky mohlo být součástí běžné praxe, a v národním výzkumu ve 

Spojených Státech bylo dokonce zjištěno, že zhruba třetina sociálních pracovníků se při 

šetření na domácí zvířata skutečně ptá, a přibližně čtvrtina je zahrnuje i do svých 

intervencí. Bohužel se zároveň ukázalo, že většina sociálních pracovníků v tomto 

výzkumu ani neprošla žádným školením či vzděláváním, které by upozorňovalo na 

důležitost zaměření pozornosti i na domácí zvířata a vztah s nimi v rámci svých šetření. 

Dokonce ani ti, kteří do svého šetření zahrnuli i vztah či přítomnost domácího zvířete u 

klienta, tak většinou činila intuitivně. Na druhou stranu, většina potvrdila, že by je další 

vzdělávání v oblasti zajímalo. Tato studie dále navrhuje, že by bylo vhodné téma vztahu 

lidí a zvířat a animoterapií zahrnout do vzdělávacího curricula sociálních pracovníků. 

(Risley-Curtiss, 2010) Obeznámení se sociálního pracovníka o vztazích rodiny s jejich 

domácími mazlíčky, může sloužit jako hodnotná součást sociálního šetření a napomoci 



23 
 

lépe reagovat na výzvy a problémy klientů, a také identifikovat a podporovat jejich 

copingové strategie15 a faktory které přispívají k jejich resilienci16. V rámci 

komplexního přístupu ke klientům sociální práce je třeba je vidět v kontextu jejich 

přirozeného prostředí a v interakcích s jejich významnými druhými. Existují také 

výzkumy, které prokazují možné spojitosti mezí násilím v rodině, zvýšenou 

kriminalitou, a násilím páchaným na domácích zvířatech. (Ribbans & Ascione, 1998; 

Ascione, 2005) Větší pozornost vůči domácím zvířatům ve výzkumech na poli sociální 

práce, vzdělání, praxe a sociálního šetření by bylo přínosné z důvodů propojení zvířat 

s životy klientů sociální práce. Pro profesi sociálního pracovníka hraje toto propojení 

roli ve třech důležitých aspektech, které zmiňuje ve svém článku Risley-Curtiss (2010). 

Za prvé, domácí zvířata jsou obvykle považována za členy domácnosti a součást rodiny. 

Za druhé, jak již bylo zmíněno výše, násilí páchané na zvířatech dětmi či dospělými je 

deviantním chováním, které často koreluje s dysfunkčním domovem či výchovou či 

nezbytností poskytnout klientům služby zabývající se péčí o duševní zdraví, a často se 

objevuje u jedinců, kteří trpí nějakým druhem lidského útlaku nebo jsou sami jeho 

pachateli (domácí násilí, syndrom CAN17 u dětí). Třetí aspektem je, že domácí zvířata 

mohou mít terapeutický vliv na fungování klientů v jejich každodenním životě. 

Všechny tyto aspekty se mohou ovlivňovat navzájem, například zneužívané či týrané 

děti daleko snáze vypráví o svém trápení zvířatům než lidem a hrají u nich důležitou roli 

v překonávání jejich samoty. (Robin, ten Bensel, Quigley & Anderson, 1984). Studie, 

které adresují lidské zdraví a well-being, by tak měli zvážit přítomnost nebo naopak 

nepřítomnost zvířat či domácích mazlíčků v domácnosti daných jednotlivců, a případně 

jaká je charakteristika jejich vztahu, jako signifikantní proměnnou studie. 

 

                                                           
15 Copingové strategie jsou schopnosti člověka zvládnout či vyrovnat se s nároky, které jsou na něj 

kladeny, případně zvládnutí nadlimitní zátěže. Často se tento pojem objevuje ve spojení se schopností 

zvládnutí stresu a různých životních situací, a mohou vést ke změně vnímání situace a změně postoje. 

(Hartl, 2000) 
16 Resilience je v Hartlově Psychologickém slovníku (2000) popsaná jako nezdolnost či houževnatost. 

Obecně se jedná o souhrn faktorů, které pomáhají jedinci přežít v nepříznivých podmínkách jako je stres, 

osamění, dysfunkční rodina, bolestivá nemoc, atp. Člověka podporuje v pozitivním přístupu k situaci a 

tím zmírňuje její důsledky. Faktory, které k resilienci přispívají jsou zdravé sebepojetí, sebeúcta, 

schopnost sociálních interakcí, kritického myšlení a schopnost odolávat nátlaku. 
17 Syndrom CAN je zkratka anglického pojmu Child Abuse and Neglect, který v překladu znamená 

syndrom zneužíváného, týráného a zanedbaného dítěte. Formy syndromu CAN zahrnují fyzické týrání, 

psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, systémové týrání, sekundární viktimizaci a 

Münchhausenův syndrom by proxy (chronické předstírání nemoci svého dítěte). 
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Ačkoliv pojem animoterapie není úplně neznámý v literatuře zabývající se sociální 

prací, existuje podstatně méně literatury a provedených výzkumů zaměřující se na 

terapeutické využití koní (TVK), než je to s jinými zvířaty využitými v animoterapiích, 

jako například se psy. Důvodem je snazší manipulace a převoz menších zvířat jako jsou 

právě psi, a tím i příznivější podmínky pro výzkum. V dnešní době však již existuje 

mnoho center a organizací, které se zaměřují na psychosociální aktivity a projekty 

zahrnující koně. Stejně tak vzrůstá popularita alternativních intervencí v sociální práci či 

psychoterapiích, obzvláště se zapojením těchto charismatických zvířat. Tato oblast by 

tak v budoucnu mohla získat více pozornosti z řad akademiků a obohatit literaturu o 

výzkumy na poli sociální práce s využitím koní. Zároveň by se mohli sociální 

pracovníci více vzdělávat o možnostech alternativních intervencí a aktivně 

spolupracovat s akreditovanými hiporehabilitačními centry v rámci komplexního 

přístupu v péči o své klienty.  

 

Důležitým tématem je však také finanční dostupnost této intervence pro klienty sociální 

práce, kteří si z důvodů nízkých příjmů nemohou dovolit platit docházku na programy 

s koňmi, ať už je to pro sebe nebo pro své děti. Dostupnost aktivit s využitím koní a 

terapeutických programů s koňmi pro rodiny s nízkým rozpočtem se proto často odvíjí 

od jejich institucionální záštity s plnou či částečnou úhradou, případně od 

pomoci neziskových organizací, které na tento druh intervence přispívají svým klientům 

pomocí grantů či sponzorů. Mnozí by mohli namítat, že tento druh intervence sociální 

práce představuje poměrně drahou alternativu ostatním možnostem, vzhledem k velké 

finanční nákladnosti absolvovat lekce s využitím koní a provozovat organizace, které 

tento druh služeb nabízejí. Na druhou stranu je třeba mít v úvaze i efektivitu daného 

druhu intervence. Catharina Carlsson ve svém textu na příkladech z výzkumné praxe 

poukazuje na větší efektivitu této intervence ve srovnání s časem potřebným ke 

zpozorování účinku a pozitivních výsledků. Uvádí, že aktivity a terapie s využitím koní 

„mohou v kratší době působit intimněji, cíleněji a intenzivněji (…), a proto působit jako 

nákladově efektivnější alternativa k tradičním terapiím“. (Meinersman, Bradberry & 

Roberts, 2008, in Carlsson, 2016) Sociální pracovníci, by tak mohli zvažovat možnost 

využití intervencí v podobě aktivit či psychoterapie s využitím koní jako efektivní 

intervenci, která v krátkém čase přináší pozitivní účinky pro klienta. 

 

 



25 
 

2.2 Sociální pracovník a animoterapie 

 

Je beze sporu, že technika využitá v sociální práci by vždy měla pracovníkovi a 

klientovi dávat smysl a musí být zasazena v určitém rámci spolupráce mezi klientem a 

pracovníkem. Sociální pracovníci by měli řešit problematiku svých klientů pomocí 

budování terapeutického vztahu, který je založen na důvěře a identifikování potřeb, cílů 

a zdrojů každého klienta. Tato kombinace je u každého klienta jedinečná a dovednost 

tyto faktory zmapovat a každému klientovi poskytnout individuální přístup, je 

nezbytnou součástí schopností sociálního pracovníka.  V rámci společného vztahu a 

komunikace klienta a sociálního pracovníka, je třeba aby pracovník využil všechny své 

schopnosti a znalosti, aby společně s klientem mohli nalézt optimální cestu k dosažení 

vymezeného cíle. V neposlední řadě je třeba flexibilita a určitý stupeň kreativity, který 

umožňuje zvolit vhodný přístup pro každý konkrétní případ.  

 

Pracovní náplň sociálních pracovníků je v praxi velmi variabilní a v rámci různých 

organizací zaujímají sociální pracovníci různé pracovní role. Kompetence, které se od 

nich vyžadují jsou proto velmi široké a je obtížné všechny obsáhnout ve vzdělávacím 

systému. Jejími nezbytnými součástmi jsou „odborné znalosti, schopnost reflektovat 

adekvátně kontext a citlivě aplikovat hodnoty profese“. (Elichová, 2017, s. 99) Přesné 

definování potřebných kompetencí sociálního pracovníka je však obtížné, neboť se 

vyznačují velkou rozmanitostí a lze je pojímat z různých perspektiv. Dalším důvodem je 

vliv procesů v postmoderní společnosti na profesi sociální práce, tedy konkrétně výše 

zmíněná tekutost společnosti a neustále se měnící situace. Podle Navrátilové (2013) se 

proto v současné době začíná více prosazovat reflexivní přístup ke vzdělávání, kde jsou 

studenti vedeni k tomu, aby absolvovali výcvik v potřebných dovednostech, ale také ve 

schopnosti reflexe své práce a sebereflexe. Ve vzdělávání by měli být povzbuzováni 

k tomu, aby osvojené dovednosti chápali v kontextu teorie a jejich použití vnímali jako 

volbu z mnoha možností, která musí být podřízena důslednému a poctivému zkoumání 

životní situace. Obecně lze kompetence považovat za hypotetický konstrukt, který 

podmiňuje chování sociálního pracovníka při výkonu své profese. Sociální služby je 

třeba neustále vyvíjet a aktualizovat dle současných možností, potřeb klientů a procesů 

změn ve společnosti. Je důležité zůstat otevřený novým řešením, které nabízejí 

alternativní, přesto efektivní možnosti práce v sociálních službách. Sociální pracovníci 
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v postmoderní společnosti tak mohou více čerpat z alternativních možností intervencí, 

které jsou k dispozici, nicméně to v prvé řadě předpokládá jejich přehled v této oblasti, 

který by měli získat alespoň v obecné a informativní rovině na úrovni svého základního 

vzdělání pro splnění zákonem stanoveného vzdělávání pro výkon profese sociálního 

pracovníka. Jedna z inspirativních a alternativních intervencí je právě animoterapie, 

která využívá léčebného kontaktu se zvířaty pro práci s klienty sociální práce. 

 

 

2.3 Sociální práce a aktivity - terapie s využitím koní  

 

V zahraniční literatuře již lze nalézt pojem Equine Assisted Social Work, tedy sociální 

práce s využitím koní, který popisuje zaměření sociální práce, která využívá ke svým 

intervencím koně. (viz např. Carlsson et al., 2014; Carlsson et al. 2016) V české 

literatuře se tento pojem však téměř nevyskytuje. Výsledky a účinky terapeutického 

využití koní pro množství různých cílových skupin klientů sociální práce však 

naznačují, že by mohla být vhodnou metodou pro skupiny klientů, jimiž jsou například 

děti a mladiství s rizikem sociálního vyloučení, či dále osoby s poruchou příjmu potravy 

či se suicidálním chováním. (Carlsson et al., 2014) Terapeutické přístupy můžeme 

obecně vymezit jako „způsoby odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, jež 

směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích obtíží nebo odstranění jejich příčin, k 

jisté prospěšné změně. Terapeutické přístupy aplikují terapeuti v rámci jednotlivých 

terapií. Přitom mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů a využívat nejrůznějších 

prostředků, metod, technik a forem práce.“ (Müller, 2014) 

 

V sociální práci obecně je malé množství výzkumů, které by se zaměřovaly na použitou 

metodu a její výsledky. Velké množství práce sociálního pracovníka probíhá 

v institucích a byrokratickém zázemí, které neumožňuje tolik využívat existující teorie 

či modely při přímé práci s klienty. Terapeutické využití koní může být jednou z technik 

sociální práce, která se zaměřuje právě na přímou práci s klienty například v rámci 

služeb sociální prevence. V některých zemích jsou u terapeutického využití koní často 

přítomni sociální pracovníci či jej sami provádí. Dle průzkumu z roku 2005 bylo 

v rámci hiporehabilitačních společností pod záštitou organizace NARHA (viz kapitola 

č. 3) ve Spojených Státech zaměstnáno 277 profesionálů na duševní zdraví, z čehož 
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byly 135 z nich (tedy o něco více než polovina) sociální pracovníci. (Smith-Osborne & 

Selby, 2010) 

 

Bližší výzkum vlivu role koně na vztah lektora aktivit a terapeutického využití koní a 

jeho klientů uskutečnila Carlsson se svými kolegy (2014). Z předchozích výzkumů již 

jasně vyplývá, že využití koně v psychoterapii s využitím koní přispívá k vytvoření 

důvěry a budování vztahu mezi klientem a personálem. (Frewin & Gardiner, 2005) 

V tomto kontextu je však zřejmé, že důležité jsou i samotné profesionální dovednosti 

lektora/terapeuta/sociálního pracovníka navázat s klientem vztah a nelze se spoléhat jen 

na zvíře, jako jediného prostředníka navázání kontaktu. Práce sociálního pracovníka by 

i v rámci animoterapie či konkrétně při terapeutickém využití koní měla být zaměřena 

na budování vztahu důvěry s klientem a na vytvoření pevného základu, jelikož vztah 

důvěry umožňuje s klientem efektivně pracovat a snadněji rozpoznávat jeho potřeby a 

zdroje.  
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3 CHARAKTERISTIKA POJMŮ 

HIPOREHABILITACE 

 

Terapeutické využití koní nabízí alternativní doplněk k běžným intervencím sociální 

práce, který využívá vztahu mezi koněm, klientem a lektorem, terapeutem či sociálním 

pracovníkem. Terapeutické využití koní lze aplikovat téměř u jakékoli cílové skupiny 

populace a klientů sociální práce. Její benefity se využívají například při práci s dětmi, 

adolescenty, dospělými, dále se specifičtějšími skupinami jako jsou autisté, psychiatričtí 

pacienti, osoby s mentálním postižením, fyzickým postižením, oběti domácího násilí, 

nebo jiných traumatických událostí, a výčet možných cílových skupin může dále 

pokračovat.  

 

Terapeutické využití koní působí prospěšně pro klienty na různých úrovních, konkrétně 

na úrovni fyziologické, fyzické a také na psychologické či psychosociální. V dnešní 

době se lze setkat s mnoha různými variantami terapií s využitím koní a s nespočtem 

různých specializací. Tato technika se pak například v medicíně bude zaměřovat více na 

její fyzické aspekty a benefity, sociální práce pak na ty psychosociální. Nicméně oba 

aspekty jsou často propojené. Terapie zaměřená převážně na fyzioterapii bude klienta 

ovlivňovat i na rovině psychosociální, a klient v rámci aktivit s využitím koní může 

čerpat i z jejích fyziologických či fyzických benefitů. Zapojení koně jako součást léčby 

či intervence v sociální práci, činí tuto disciplínu ještě více komplexní v přístupu ke 

klientovi. (Carlsson, C., Ranta, D. N., & Traeen, B., 2014) Terapeutické využití koní má 

tradici například ve Spojených státech, Německu, Francii, Velké Británii a v neposlední 

řadě i u nás. První organizace, které se zabývají léčebným ježděním v Evropě začínají 

vznikat v 60. letech, například Advisory Council for Riding Disabled ve Velké Británii 

nebo další organizace v Německu. Významnou organizací je také NARHA (North 

American Riding for Handicaped Asociation), která vznikla roku 1969 od roku 2011 je 

známá pod názvem PATH (Professional Association of Therapeutic Horsemanship 

International). První mezinárodní organizace byla založena také ve Spojených státech 

v roce 1985 jako Federation of Riding for Disabled International. (Velemínský, 2007) 

V České republice byla pak v roce 1991 založena Česká hiporehabilitační společnost 

(dále ČHS), která má fungovat jako garant odbornosti a podobně jako německá či 
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americká hiporehabilitační společnost uděluje licence a systém akreditovaného 

vzdělávání. Dle názvů zmíněných organizací vznikajících v druhé polovině 20. století je 

poznat, že v historii byly terapie s využitím koní zaměřené především na práci s klienty, 

kteří trpěli nějakým druhem fyzického či mentálního postižení, přestože se občas 

objevily zmínky i o benefitech duševních. (např. Černá-Rynešová, 2011, s. 12) V dnešní 

době je však trend využití koní pro terapie daleko širší a stále více se poukazuje na 

jejich psychosociální benefity pro práci s klienty. Velké využití tak tyto terapie mají pro 

práci s klienty psychiatrickými, s poruchami chování a pozornosti, a jejich využití má 

potenciál i v sociální prevenci a sociální pedagogice. Přesto stále existuje málo 

literatury, která by se zaměřovala právě na terapeutické využití koní v rámci sociálně 

preventivních aktivit. 

 

 

3.1 Hiporehabilitace 

 

Pozorný čtenář si jistě všiml nekonzistence v pojmech, které jsem zatím používala, a to 

zejména co se týče terapeutického využití koní, hiporehabilitace či aktivit s využitím 

koní. Po krátkém úvodu je již více než na místě nezbytnost dané pojmy objasnit. 

Nejedná se však o lehký úkol. Dané pojmy se ani v rozsáhlé literatuře nepoužívají vždy 

stejně. Navíc je třeba vzít v úvahu, že každá země si vytváří vlastní stanovy a 

pojmenování terapií se někdy liší země od země. Proto využiji nejen stanovy České 

hiporehabilitační společnosti k definování pojmů v těchto terapiích používané u nás, ale 

budu se odkazovat i na zahraniční literaturu a případnou praxi v dalších zemích. 

V posledních dvaceti až třiceti letech se používaná terminologie v hiporehabilitaci 

změnila několikrát, vyhledávání v odborné literatuře tak zprvu může být poněkud 

matoucí. Pro definování pojmů využiji slovník a citace České hiporehabilitační 

společnosti (2015), pokud není uvedeno jinak. Jako zastřešující název pro veškeré 

formy terapeutického či léčebného využití koní se v České republice používá pojem 

hiporehabilitace. Jedná se o „nadřazený název pro všechny aktivity a terapie 

v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 

nebo se specifickými potřebami.“ Hiporehabilitace se dále rozděluje na jednotlivé obory 

dle způsobu využití koně a dle cílových klientů. 
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3.1.1 Hipoterapie 

Hipoterapie (HT) je „fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek 

speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je 

střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. (…) Jedinečnost této terapie spočívá ve 

využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku.“ Polohování klienta na koni 

v kroku umožnuje působit na motorickou aktivaci centrální nervové soustavy klienta. 

Tento druh terapie ovlivňuje klienta jak na neurofyziologické úrovni, ale i 

psychomotorické a sociální. Hipoterapie probíhá za pomoci fyzioterapeuta či 

ergoterapeuta, cvičitele koně, vodiče koně (cvičitel a vodič mohou být tatáž osoba) a 

případně ještě pomocníka (asistenta), který pomáhá s polohováním klienta na koni. Pro 

výkon terapie je nezbytné, aby kůň byl speciálně vycvičen a pro možnost provádět 

hipoterapii pod záštitou ČHS musí mít kůň i splněnou zkoušku. A jelikož se jedná o 

specifickou léčebnou rehabilitační metodu, měl by ji klientovi schválit lékař písemným 

souhlasem. Hipoterapie se velmi často využívá například u klientů s dětskou mozkovou 

obrnou, roztroušenou sklerózou mozkomíšní, s vadou pohybového aparátu (např. 

skolióza), anebo i u klientů s downovým syndromem. Obvyklá délka tzv. terapeutické 

jednotky je 20 minut. Jedná se o metodu, ve které je klient poměrně pasivní, avšak u 

některých klientů se využívá více aktivní polohování. Vždy je třeba vycházet 

z individuálního plánu a možností klienta. „Význam použití této stimulace spočívá 

v tom, že chůzový mechanismus koně svým střídavým principem s odlehčováním 

končetin napodobuje chůzový mechanismus člověka. (…) Při vhodné stimulaci jezdcova 

těla je prohlubován i dech. Rytmičnost chůze koně může přispívat i k rytmizaci dýchání, 

které je důležité při edukaci řeči.“ (Kulichová, 1994, in Černá-Rynešová, 2011, s. 9) 

Hipoterapie se tedy může využít i v rámci logopedických intervencí. 

 

3.1.2 Parajezdectví 

Parajezdectví je další součást hiporehabilitace dle rozdělení ČHS a dříve se nazývalo 

sportovním ježděním hendikepovaných. Jedná se o obor, kde „jezdec se zdravotním 

nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami se s ohledem na svoje 

postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na 

koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních 

soutěží“ Parajezdectví patří do kategorie parasportů, a dále se dělí na disciplíny: 

paraparkur, paradrezura, paravoltiž, parawestern a paravozatajství. 
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3.1.3 Psychoterapie pomocí koní 

Psychoterapie pomocí koní (PPK) „je součástí komplexních léčebných postupů, které 

jsou poskytovány ve zdravotnických službách. PPK k léčbě pacientů/klientů využívá 

specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení 

psychologickými prostředky s využitím koně a jeho specifických vlastností jako 

koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu 

pacienta/klienta.“  PPK je terapeutický přístup, kde se s koňmi pracuje ze země i ze 

sedla a „terapeut zde využívá skupinové dynamiky, sebereflexe pacientů, relaxace atd.“ 

Černá Rynešová (2011, s. 11) 

 

3.1.4 Aktivity s využitím koní 

Aktivity s využitím koní (AVK) je „metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky 

a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a 

interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami“. 

 

Dle standardů ČHS AVK ovlivňují klienty na několika úrovních. Jedná se zejména o 

rozvoj sociálních dovedností, konkrétně komunikace, spolupráce, pocitu sounáležitosti, 

hodnotového systému, osobnostních vlastností, empatie či přátelskosti. Mezi další cíle 

AVK dle standardů ČHS patří rozvoj psychické kondice včetně rozvoje sebevědomí, 

trénink relaxace a kognitivních funkcí.  Dalším cílem je pozitivní ovlivnění chování, 

například rozvoj schopnosti sebekontroly a soběstačnosti. Mezi další cíle pak patří 

snížení rizika sociálního vyloučení, zlepšení zdraví a fyzické kondice, usnadnění 

edukačních procesů a pozitivní a smysluplné trávení volného času. (Křížová, Poláčková 

a kol., 2014) „AVK a TVK mohou přispívat k vývoji sociálních dovedností zejména pro 

adolescenty s různými fyziologickými a mentálními problémy.“ (Hauge et al., 2014) Cíle 

AVK zahrnují zvyšování sebedůvěry, sociální kompetence, a tak zvyšování kvality 

života jednotlivce. Nejedná se však cíleně o výuku jezdeckých dovedností a ježdění je 

součást AVK jen okrajově. Od jiných druhů animoterapie se liší také tím, že klient musí 

do hiporehabilitačního centra dojíždět a terapeut nenavštěvuje klienta v jeho prostředí, 

jako je tomu například ve většině případů canisterapie. Přesto lze najít i výjimky, kdy 
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koně malého vzrůstu, většinou pony, mohou být přivedeny přímo do zařízení jako je 

nemocnice nebo jiných rezidenčních zařízení.18 

 

Dříve se v české literatuře používal pojem léčebně pedagogicko-psychologické 

ježdění (LPPJ) pro “ metodu speciální pedagogiky a psychoterapie, která využívala 

prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním k pomoci lidem se 

specifickými potřebami“. Dnes se však tento termín již nepoužívá a nahradily ho dva 

obory – AVK a PPK. 

 

 

3.2 Pojetí terminologie hiporehabilitace v zahraničí 

 

Rozdělení různých disciplín hiporehabilitace dle ČHS je poměrně jasné. Posléze však 

uvidíme, že přestože definování jednotlivých disciplín je v definici zřetelné, v samotné 

praxi je jejich rozdělení obtížnější. Zejména se jedná o AVK a PPK, které mohou 

zahrnovat velmi podobné aktivity a v praxi se velmi prolínají. Rozdíly pak jsou často 

jen v oficiálním vzdělání lektora, kdy pro provádění PPK je třeba mít 

psychoterapeutický výcvik a pro AVK nikoliv. Jednotlivé komponenty AVK a TVK, 

tedy terapeutického využití koní, lze od sebe těžko oddělit, je proto třeba je hodnotit 

jako celek. V zahraniční literatuře se také velmi často vyskytuje pojem Equine-assisted 

therapy – EAT, tedy terapie s využitím koní, u kterého však v českém prostředí není 

úplně jasné, zda se jedná o psychoterapii s využitím koní, hipoterapii či jiný směr. Tento 

termín však dle mého pohledu má potenciál obsáhnout jak AVK, tak i PPK, programy 

s koňmi na rozvoj sociálních a emočních dovedností a také terapeutickou jízdu na koni, 

která se v zahraniční literatuře vyskytuje pod pojmem Therapeutic Horseback Riding a 

umožnuje tak lepší práci při srovnávání daného oboru se zahraničím. Vzhledem k tomu, 

že jsem v diplomové práci pracovala především se zahraničními zdroji literatury, 

používám právě pojem terapie s využitím koní nebo terapeutické využití koní, přestože 

v české literatuře se tolik nevyužívá. Rozhodla jsem se tak z toho důvodu, že pro 

srovnání praxí v různých zemích a práci se zahraničními zdroji literatury, je pojem TVK 

                                                           
18 Les sabot du coeur je jméno asociace francouzského uměleckého drezurní jezdce Hassena 
Bouchakoura, který se svým koněm Peyo pravidelně navštěvuje nemocnice v celé Francii a se svým 
koněm navštěvuje staré či nemocné lidi přímo uvnitř oddělení. Jedná se o ukázku amatérského 
terapeutického využití koní, kdy kůň přímo dochází do rezidenčního zařízení pacientů. 
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a AVK vhodnější než obecný pojem hiporehabilitace. Zároveň hipoterapie a 

parajezdectví nebyly hlavní náplní práce, přesto použití samotného pojmu AVK by bylo 

nedostačující, vzhledem k potřebě obsáhnout i PPK a jiné terapeutické psychosociální 

využití koní. Zároveň jsem práci nesměřovala vyloženě na psychoterapeutickou stránku 

terapeutického využití koní, ale i na širší psychosociální benefity, které si klienty 

z kontaktu s koňmi mohou odnést. Aktivity s využitím koní a terapeutické ježdění 

nemají tak striktně stanovená pravidla, jako je tomu například u hipoterapie. Záleží 

velmi na vzdělání, zkušenostech, dovednostech a kreativitě lektora či terapeuta, a na 

tom, jak využije léčebné působení koně na klienty a jaké aktivity zapojí. Vždy je však 

třeba pracovat s individuálními potřebami a možnostmi klientů. 
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4 HIPOREHABILITAČNÍ CENTRA A JEJICH 

SLUŽBY 

 

Hiporehabilitační centra jsou zařízení, která poskytují jednu či více forem 

hiporehabilitace. V nabídce jejich služeb tak může být hipoterapie, tedy 

fyzioterapeutická metoda, která využívá pozitivní efekt koňské chůze na fyzické obtíže 

člověka. Dále se často nabízí i aktivity s využitím koní, které mohou být například 

nabízeny jako zájmový kroužek pro děti, který probíhá jednou týdně jako je tomu 

například v pražské organizaci JK Počin19 a mnohých dalších. AVK se zároveň může 

nabízet i klientům, kteří trpí obtížemi v psychosociální oblasti či nějakým druhem 

postižení, které však umožňuje provádění úkolů s koňmi, zároveň může být zacílen na 

skupinu dětí, kteří jsou v ohrožení sociální exkluzí. Další službou, kterou tato centra 

mohou nabízet, je psychoterapie s pomocí koní, která může mít podobu skupinové 

terapie či individuální. PPK je často k nalezení v rámci hiporehabilitačních center 

v rámci psychiatrických nemocnic, jako je tomu například v rámci Psychiatrické 

nemocnice Kosmonosy20. PPK je zde ale určeno převážně pro klienty dané nemocnice 

jako součást léčby, a nikoliv pro otevřenou veřejnost. Dále hiporehabilitační centra 

mohou nabízet možnosti parajezdectví, voltiže či klasickou výuku jízdy na koni. Kromě 

toho lze nalézt i různé kreativní projekty, které přecházejí hranice standardních 

hiporehabilitačních služeb. Zde bych zmínila OS Bonanza21, jehož cílem je pomáhat 

rizikovým a sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, a to zejména rodinám 

s dětmi, pomocí specifických metod práce výcviku sociálních dovedností a léčebného 

pedagogicko-psychologického ježdění. Jejich činnost se zaměřuje především na 

primární a sekundární prevenci v oblasti kriminality mládeže ve svitavském regionu. 

V prostorách svého statku také provozuje nízkoprahový klub pro děti Prevence 

s Bonanzou a poskytuje další sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi například 

v rámci projektu Drž se na uzdě. Posláním tohoto projektu je vyhledávání a poskytování 

odborné pomoci pro stabilizování chování dětí a žádoucí rodinné situace tak, aby se 

předcházelo ohrožení nepříznivými sociálními vlivy. (Šabrňáková, 2015) 

                                                           
19 Více o nabízených službách viz http://jk-pocin.cz/ 
20 Více o nabízených službách viz http://www.plkosmonosy.cz/hipocentrum/. 
21 Více o nabízených službách viz http://www.osbonanza.cz/. 
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Další nabídkou hiporehabilitačních center mohou být programy na rozvoj sociálních 

dovedností a emoční inteligence, které by u nás spadaly většinou pod kategorii AVK. 

Dále je to nabídka koučinku s využitím koní, která může být nabízena jak dětem, tak 

například skupinám z různého pracovního kolektivu, či jako individuální služba v rámci 

osobnostního rozvoje. Koučink s využitím koní se však zatím více využívá v zahraničí, 

například v Nizozemsku nebo Španělsku. V některých případech jsou nabízeny služby 

práce s celou rodinou v rámci poradenství, společných aktivit nebo rodinných konstelací 

s využitím koní. Příklady těchto dalších služeb lze najít například v některých centrech 

ve Španělsku, a budu se o nich zmiňovat více v další podkapitole. 

 

Jedna z klíčových otázek se nachází v oblasti nakolik spolupracují či jsou tato centra 

schopna spolupracovat se sociálními pracovníky v případě práce s jednotlivými 

cílovými skupinami, jako jsou například děti a mladiství ohrožení sociální exkluzí. 

V rámci komplexního přístupu ke klientům sociální práce je vhodná spolupráce mezi 

odborníky v různých profesích, kteří pracují se stejným klientem. Zároveň neexistuje 

literatura, která by zkoumala nakolik jsou hiporehabilitační centra skutečně propojená 

se sociálními pracovníky a zda dokáží své klienty po zvážení doporučit do jejich služeb, 

nebo nakolik právě sociální pracovníci sami své klienty doporučují do služeb 

hiporehabilitačních center ve svém okolí. Tato problematika bude součástí praktické 

části této diplomové práce v rámci uskutečněného výzkumu. 

 

 

4.1 Hiporehabilitace v České republice  

 

Při zaměření na konkrétní praxi v České republice vidíme, že u nás ČHS poměrně 

rozsáhle reguluje a standardizuje celý obor hiporehabilitace. Potřebnou kvalifikaci musí 

mít nejenom pracovníci, ale i „koňský personál“. Koně také musí absolvovat patřičnou 

zkoušku pro výkon hiporehabilitace a nejedná se o zkoušku triviální a lehkou. Tím však 

lze docílit standardizované kvality prováděných terapií, což vidím jako velmi pozitivní 

fakt. Je jasné, že u jakýchkoli animoterapií nejde jen o nutné vzdělání a dovednosti 

lektora, ale důležité je i chování terapeutických zvířat. Zejména je to znatelné u tak 

velkých zvířat, jako jsou koně, jelikož využití zvířete, které nemá dostatečný trénink a 
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vhodné kvality pro terapii by mohlo být velmi riskantní a ohrozit zdraví klienta. ČHS 

zároveň reguluje postupy pro AVK, PPK a hipoterapii a pro každou hiporehabilitační 

disciplínu vydalo samostatné standardy kvality. Přesto lze hiporehabilitaci provádět i 

mimo záštitu ČHS. 

 

V České republice lze hiporehabilitační centra rozdělit do čtyř kategorií. Do první 

spadají tzv. střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH), což jsou členská 

střediska ČHS. Tyto organizace splnily dle ČHS nároky na provádění kvalitních služeb 

pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace. Pro splnění těchto 

podmínek kvality se posuzuje hledisko zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti 

koní. Vedoucí instruktor nebo terapeut musí mít požadované vzdělání a zkušenosti. 

Hipoterapii provádí fyzioterapeut nebo ergoterapeut s odborným kurzem hipoterapie. 

Aktivity s využitím koní provádí instruktor, kterým je pedagog, sociální pracovník nebo 

logoped s odborným kurzem. Psychoterapii provádí terapeut, tedy lékař, klinický 

psycholog nebo psychoterapeut a může se prokázat certifikátem z kurzu Léčebně 

pedagogicko-psychologické ježdění nebo absolvoval kurzu PPK pod záštitou ČHS. 

Koně pak jsou vybraní a vycvičení pro hiporehabilitaci a mají složenou 

specializační zkoušku. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela 

dobrovolný proces organizací, které se rozhodnou využít akreditace ČHS. V roce 2018 

bylo v seznamu 26 středisek doporučené hiporehabilitace. Česká hiporehabilitační 

společnost tedy slouží jako garant kvality nabízených služeb a umožňuje standardizaci 

jednotlivých složek hiporehabilitace, jako například AVK a PPK. Zároveň nabízí 

vzdělávací kurzy a pořádá zkoušky pro koně. Kromě toho pořádá každoroční konferenci 

a obecně se snaží propojit odborníky v oblasti terapeutického využití koní. 

 

Do druhé kategorie pak spadají ostatní hiporehabilitační centra, tzv. přidružená 

střediska. Jedná se o členská střediska ČHS jejichž personál nesplňuje kvalifikační a 

odborné požadavky, nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale 

pracuje s jinými zvířaty, například s osly. V červnu 2018 jich bylo zapsaných 9. 

 

Třetí kategorií jsou tzv. registrovaná střediska, což jsou také členská střediska ČHS, 

která zároveň splňují požadavky na kvalifikační a odborné požadavky 

hiporehabilitačních pracovníků, ale hiporehabilitační koně nemají licenci ČHS nebo 

registraci pro parajezdectví. V červnu 2018 jich bylo zapsaných 11. 

http://kone-hiporehabilitace.com/specializacni-zkousky/
http://kone-hiporehabilitace.com/specializacni-zkousky/
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Do čtvrté kategorie pak spadají všechny ostatní organizace, které se nepřipojily pod 

ČHS. Jejich počet je však velmi těžký odhadnout. Často se jedná o soukromé stáje, 

které mimo jezdecké výuky organizují i terapeutické ježdění na koni, AVK či 

hipoterapii. 

 

Dále bych ráda upoutala pozornost na to, že pro provádění hiporehabilitace v ČR je 

třeba mít i kurz od ČHS nebo jediný univerzitní obor u nás, který se zaměřoval na 

hiporehabilitaci, a to sice Léčebně-pedagogické ježdění v Brně jako specializační 

nástavbový obor. Nyní jsou v rámci Mendelovy univerzity v Brně jsou čtyři obory: 

cvičitel hiporehabilitačních koní, hipoterapie, aktivity s využitím koní a pak ještě kurz 

PPK, všechny však představují jen specializační nástavbu. V zahraničí jsou naopak 

často k nalezení možnosti studovat i bakalářské, magisterské či jiné nástavbové obory, 

které souvisejí s hiporehabilitací. Jako příklad bych uvedla magisterský obor 

Hipoterapia y Equitación Terapéutica (Hipoterapie a terapeutické ježdění na koni) a 

postgraduální studium Equinoterapia y Coaching Prosocial (Equino-terapie a 

prosociální koučink) na Universitat Autònoma de Barcelona,  magisterský obor 

Intervención Terapéutica Asistida con Caballos (Terapeutická intervence s využitím 

koní) v Gironě, dále například postgraduální studium Equine-Assisted Therapy (Terapie 

s využitím koní) v Belgii na University College Gent. V nabídce vysokoškolského 

vzdělání v této oblasti máme zatím zřetelnou mezeru a bylo by vhodné ji do budoucna 

zaplnit. Využití hiporehabilitačních disciplín je pro široké spektrum klientů a vzdělání 

lektorů je jeden z faktorů, který je nezbytný pro dobrou kvalitu poskytovaných terapií 

v budoucnosti. Absence univerzitního oboru v dané oblasti také může svědčit o 

nedostatečné podpoře těchto terapií z akademické půdy a zájem provádět výzkumy 

v této oblasti. Zvýšení zájmu věnovat se hiporehabilitacím v rámci diplomových a 

bakalářských prací by tuto pozornost mohlo zvýšit.  

 

 

4.2 Příklad hiporehabilitace ze zahraničí – Španělsko 

 

Ve Španělsku hiporehabilitace nemá tak dlouho tradici jako například ve Francii nebo 

Velké Británii. Zatím zde neexistuje celostátní organizace či asociace, která by se 

starala o standardizaci nabízených služeb hiporehabilitačních center a standardizaci 

http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954774.html
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vzdělání lektorů, terapeutů a koní využívaných pro terapeutické služby, jako to činí u 

nás ČHS. Na druhé straně existuje větší nabídka vysokoškolského vzdělání na různé 

obory terapeutického využití koní, která je již zmíněna výše. Nabídka služeb ve 

španělských hiporehabilitačních centrech se však od té české odlišuje, a kromě klasické 

hipoterapie, AVK a PPK nabízejí často koučink s využitím koní, sociální vzdělávání a 

terapii (equinoterapia social). Pro příklad hiporehabilitační praxe v zahraničí využijeme 

příklad španělské organizace Horseway22, kde jsem strávila dva a půl měsíce na stáži 

v rámci programu Erasmus+. Nabízejí zde kromě klasických jezdeckých lekcí a 

přirozené komunikace s koňmi i různé druhy terapeutického využití koní. Terapeutické 

a vzdělávací projekty jsou zde zaměřené především na práci s dětmi s rizikem sociální 

exkluze a spolupracují s dětskými domovy a dalšími sociálními službami. Nabízejí 

skupinové aktivity, ale i individuální psychoterapii a rodinné konstelace s využitím 

koní, včetně práce s celou rodinou v rámci mediace rodinných vztahů. Hlavním cílem 

projektů s dětmi a adolescenty v riziku sociálního vyloučení je trénink komunikačních a 

sociálních dovedností, asertivity a zodpovědnosti k vlastnímu životu. Kromě toho, 

nabízejí vzdělávání pomocí koní pro děti od 6 do cca 12 let v podobě víkendových 

programů a letních táborů, kde pomocí výuky o přírodě, koních a dalších zvířatech 

trénují své kognitivní dovednosti jako je paměť, řeč, ale také motoriku a různé sociální 

dovednosti jako je empatie, komunikace a schopnost pracovat ve skupině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Více o organizaci viz http://www.horseway.es 

http://www.horseway.es/
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5 VYUŽITÍ KONĚ V TERAPII 

  

Po staletí kůň představoval pro lidstvo důležitého společníka. Jeho využití v minulosti 

bylo důležité především pro přepravu a práci, kdy se využívala jeho fyzická síla a 

vytrvalost, podpořená vůlí kooperovat s lidmi a vyhovět daným příkazům. Pokud se 

podíváme na psychologické vnímání koně, již Carl Gustav Jung hovořil o tom, že kůň 

představuje jeden z nejhlubších mytologických archetypů lidstva. Lidé vždy obdivovali 

poetický pohled na koně, jeho elegantní tělo, dlouhý ocas, hřívu, a mocná kopyta, která 

duní a prohání se po planině, jako by porušovala zákony gravitace. „Koně vždy 

představovali sílu a noblesu, hrdiny a válečníky, intenzivní prožitky a nespoutanou 

vášeň. (…) Kůň vždy paradoxně představoval omezení a osvobození zároveň“. Vnímání 

koně je zdrojem protikladů, ve kterém se odráží charakter koně a spektrum jeho 

vlastností. Propojuje se v nich něžnost a síla, nespoutanost a oddanost. Často se jim 

v legendách přisuzovali nadpřirozené, intuitivní a léčebné vlastnosti. V bohaté 

mytologii Keltů, Řeků, Indo-evropanů či Asiatů představovali mocnou a uzdravující 

metaforu. Tato symbolická ikona koně je zakotvena v naší psyché23. (Frewin & 

Gardiner, 2005) Setkání člověka s koněm vzbuzuje v jednom pocity strachu a obdivu 

zároveň.  

 

 

5.1 Etologie koní 

 

Abychom pochopili chování koní a proč mají tak velký terapeutický potenciál, je třeba 

se na okamžik zaměřit na jejich přirozenost a chování ve volné přírodě, které bylo 

ovlivněno jejich vývojem a přežitím v průběhu evoluce. Naši pozornost tedy přesuneme 

k etologii koně, tedy studiu chování koně. Ve volné přírodě koně žijí ve stádě, a jako 

většina kopytníků se neustále přesouvají za potravou, a tak jejich teritorium nemá 

přesně vyznačenou hranici. Mezi různými stády si udržují bezpečnou vzdálenost a 

osobní prostor si každý jedinec hájí i ve stádě samotném, jedná se o tzv. bezpečný 

prostor koně, který bychom samotný mohli popsat jako jeho teritorium. Tento osobní 

                                                           
23 Psyché je synonymem pojmu psychika, mysl, já, nebo také duše. (Hartl, 2000) 
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prostor je u každého koně jiný a vůči každému členovi stáda se může lišit. (Písecký, 

2011) Pro přežití koně je důležitá soudržnost stáda. Jejich hlavní strategií ochrany před 

predátory je útěk, a jejich síla při útěku je držet se pohromadě s ostatními členy skupiny. 

Proto udělají vše, aby stádo nebylo rozděleno. Pokud se někteří jedinci přesto oddělí, 

snaží se o co nejrychlejší návrat ke stádu, neboť samotný jedinec je velmi zranitelný a je 

lehkou kořistí pro predátory. (Roberts, 2005) V každém stádě existuje určitá hierarchie a 

postavení jednotlivých koní závisí na jejich věku, hmotnosti a velikosti. Každý nový 

člen stáda musí o své místo bojovat s druhými a tyto boje mohou trvat až několik dní. 

Mladý kůň často přebírá pozici po své matce. Hříbě po narození ještě nerozumí 

sociálnímu systému a pravidlům stáda, a proto je pod pečlivým dohledem své matky, 

která ho v prvních týdnech učí pravidlům těchto interakcí. Dominantní kůň ve stádě má 

mnoho privilegií a může si vybírat například nejlepší místo k pastvě či k odpočinku. 

(Hrouz, 2000) 

 

Při zkoumání samotného složení stáda a hierarchie se nejčastěji vyskytují prameny, 

které popisují, že ve stádě je alfa kůň, což je vedoucí klisna, která většinou vede stádo a 

jde v čele. Druhým důležitým členem stáda je hlavní hřebec, který naopak popostrkuje 

stádo, když je potřeba pohyb a udržuje skupinu pohromadě v případě útěku. Kromě 

tohoto úkolu a reprodukce nemá mnoho dalších povinností. (Roberts, 2005) Další 

členové stáda jsou pak další klisny i hřebci a mladí dospívající koně. V jiných zdrojích 

literatury, například dle Lucy Rees, naopak zastávají názor, že ve stádě není nikdo 

vedoucí (Rees, 2017), a role toho, kdo určuje směr a dobu přesunutí stáda, se různě 

proměňuje podle situace. Pro lepší pochopení etologie můžeme označit 4 základní 

vlastnosti koní, které ovlivňují jejich chování a také metody jejich výcviku. (Lyons, 

2001) První a nejdůležitější je jejich strach a útěkový instinkt. Strach je u koní velmi 

silná emoce a je pro ně přirozené, že vždy raději zvolí útěk než cokoli jiného. Kůň 

v přírodě představuje kořist, která je ohrožena predátory. Tento aspekt je hluboce vryt 

do koňské přirozenosti a ovlivňuje jeho každodenní chování. Druhá je hierarchie ve 

stádě, která určuje přesně strukturovaný sociální pořádek. Třetí je pohodlnost. Kůň je 

ve své podstatě líný tvor, který nevyhledává konflikty a zhruba šestnáct hodin denně 

tráví pasením se, tedy jídlem. Obecně se vydává cestou nejmenšího odporu. Čtvrtou je 

rozmnožovací pud, který je nejsilnější u hřebců a u klisen v říji, a který odpovídá za 

různé druhy chování ve stádě. Ve chvíli, kdy koně trénujeme, ať už je to příprava k jeho 

terapeutickému využití nebo jen klasickému ježdění, je třeba vždy brát v úvahu tři 
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aspekty koně a tři úrovně – fyzickou, mentální a emocionální. Výcvik pak vždy může 

pokračovat jen takovým tempem, jakým se vyvíjí jeho nejpomalejší část. Nesmíme také 

zapomenout, že k zajištění pozitivní zkušenosti během AVK a TVK je třeba vzít 

v úvahu i zdraví koně a péči o něj. „Faktory, které mohou ovlivnit dobrý stav koně a 

jeho chování, zahrnují také jeho sociální interakci s dalšími koňmi a možnost volně se 

pohybovat. (…) To může mít vliv na další interakci koně a člověka, jelikož koně žijící ve 

stádě ukazují klidnější reakce na kontakt s člověkem.“ (Hauge et al., 2014) 

Podobně jako další zvířata, koně mají velmi vyvinuté smyslové orgány, které jim 

umožňují se pohybovat v prostoru a vnímat prostředí kolem sebe. Kromě citlivého 

sluchu, čichu a zraku je to také hmatová složka, neboť koně jsou schopni cítit i 

dosednutí mouchy na své tělo a dokonce i danou částí kůže na některých místech svého 

těla pohnout díky podkožním svalům, aby se nepříjemného pocitu zbavili. Disponují 

také spektrem výrazů ve tváři či postojem, kterým komunikují s ostatními členy stáda, a 

které lze využít i při práci s lidmi, kdy s námi koně neverbálně komunikují. Na cestě 

naučit se komunikovat s koněm se však toho dozvídáme hodně sami o sobě a druhých 

lidech. Aneb jak říká Monty Roberts: „Řeč těla u koní učí hodně o komunikaci mezi 

lidmi.“  

 

 

5.2 Vztah koní a člověka 

 

Vztah mezi koněm a člověkem je ovlivňován různými faktory, a ne všechny můžeme 

ovlivnit (např. osobnost a temperament koně, jeho předchozí zkušenosti s člověkem, 

atp.) K vytvoření přátelského vztahu na obou stranách je třeba mít na paměti vlastnosti, 

jako je vlídnost, trpělivost, důslednost, a v neposlední řadě partnerství a vzájemný 

respekt. Skutečnou kontrolu nad koněm a jeho oddanost můžeme získat ve chvíli, kdy 

jej dokážeme ovládat nejen na fyzické úrovni, ale především na úrovni mentální. 

(Blake, 2005) Toho docílíme, když dokážeme jejich němým tvářím porozumět a jsme 

schopni vnímat, co potřebují a co jim schází, což platí pro všechna zvířata. Neverbální 

komunikace, kterou mezi sebou koně využívají, překvapivě poskytuje možnost spousty 

paralel pro sociální chování mezi lidmi, a proto je pro nás po krátkém úvodu do jejich 

komunikace poměrně pochopitelná. Základní komunikace s koněm je jednoduchá. 

Nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti a výhoda koně oproti jiným zvířatům je, že 



42 
 

s člověkem spolupracuje a dokáže se na něj naladit. Kůň se poměrně rychle může naučit 

dělat všechno, čeho je fyzicky schopen. A když dokážeme respektovat jeho přirozenost 

a základní potřeby, může se stát užitečným a spolehlivým partnerem v terapeutickém 

procesu práce s klienty. 

 

Z psychologického pohledu to koně mají jednodušší v mnoha aspektech. Jsou 

transparentní a neumí lhát. Když se jim něco líbí, tak to dají hned najevo, ať už 

postojem, mimikou či svou pozicí. Naopak když se jim něco nelíbí, také ihned 

zareagují. Člověk proto hned ví, s čím může počítat. U lidského chování je to daleko 

komplikovanější. Často nedáváme najevo, co se nám líbí a co ne, a to buď ze 

zdvořilosti, strachu nebo to neumíme vyjádřit. Zároveň ne vždy jsme transparentní a 

nelze nás přečíst, jako knihu. To, co máme uvnitř, naše pocity a emoce, neodpovídají 

tomu, co ukazujeme na venek. Druzí tak neví, co se nám líbí a co nás těší, a co nikoliv. 

Z toho pak může vznikat spousta tenzí, kdy děláme něco, co nechceme, nebo že se nám 

něčí chování nelíbí, či je nepříjemné, ale nejsme schopni na to zareagovat. Pro práci 

s koňmi je však třeba nastolit harmonii toho, co prožíváme uvnitř a jak to dáváme 

najevo. Tím se trénuje naše kongruence a konzistence pocitů a chování i mezi lidmi 

okolo nás. Jinými slovy se jedná o trénink sociálních dovedností a emoční inteligence. 

Kůň působí jako zrcadlo našich pocitů. Díky svým vlastnostem, kůň poskytuje vždy 

pravdivou a nefalešnou zpětnou vazbu. „Jeho reakce se odvíjí od pocitů, které mu jsou 

prezentovány člověkem skrze řeč těla, a tak dává přímou odpověď na emoční stav 

daného člověka.“ (Hauge et al., 2011) Posiluje tak v klientovi schopnost kongruentně 

vnímat chování a pocity. Pro jedince, v jejichž rodině je například komunikace rodičů 

v nesouladu s jejich verbálním a neverbálním sdělením, může být těžké naučit se 

orientovat se ve vlastních pocitech a posléze ve světě kolem. Kůň povzbuzuje 

přirozenost bez přetvářky a učí vytyčit a vnímat své hranice a osobní prostor sebe a 

druhých. Kůň také dokáže zajistit některé základní potřeby jako je emoční blízkost, 

bezpečí, příležitost pečovat o někoho a také možnost spolehnout se na druhého. 

(Burgon, 2011) Koně nám nastavují zrcadlo, které nám umožňuje nahlédnout blíže 

vlastnímu nitru. „Vztah, který máme k sobě, máme k jiným (i ke koním). To je 

psychologický zákon, který nelze oklamat. Používání obranných mechanismů a 

kompenzací snižuje naši schopnost autenticity.“ (Kňazovická, Černá Rynešová & 

Tílešová, 2014) Role koně tak představuje především průvodce naším vnitřním světem 

a učí nás odhalovat naši autenticitu. Člověk se při práci a komunikaci s koněm učí 
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koňský jazyk. Při tomto procesu se však zároveň učí spoustu věcí o sobě samém. Koně 

jsou velmi citlivá zvířata, která jsou neustále v přítomnosti, v momentu teď a tady. 

Setkání s nimi nás zve do tohoto světa plného klidu a přítomnosti bez hodnocení a 

stereotypů, ve kterém jsme obklopeni jemnými nuancemi v prožívání přítomnosti. Jedna 

z nejdůležitějších vlastností, kterou pro práci s koněm potřebujeme, je trpělivost a jít 

postupně po malých krůčcích k vytyčenému cíli.  

 

 

5.3 Role koně v terapii 

 

Pokud se zaměříme konkrétně na terapeutické využití koní, dlouholetá praxe poukazuje 

na to, že tento druh terapie přináší klientům zejména zvýšení jejich sebevědomí a 

zlepšení vlastního sebepojetí. Mezi další pozitivní účinky patří rozvíjení komunikačních 

dovedností, povědomí a rozpoznání emocí vlastních a ostatních, regulaci emocí, 

společně se snižováním úzkosti. (viz např. Karol, 2007) Důležitá role koně, kterou při 

různých terapeutických či edukačních aktivitách zastává, je role katalyzátora pro 

vytvoření důvěry mezi klientem a personálem. Zároveň poskytuje výraz vnitřního 

světa klienta skrze jeho interakce s koněm. Hodina práce s koněm také často poskytuje 

pocit „normálnosti“ pro klienta a úlevu od každodenních starostí a aktivit. Práce 

s koněm pod vedením lektora aktivit s využitím koní či terapeuta mnohdy představují 

model toho, jak by vypadalo klientovo uzdravení či otevření se ke změně. (Carlsson, 

2016) 

 

Hlavní princip psychoterapie ale i aktivit s využitím koní je interakce člověka, koně a 

prostředí, ve kterém se nacházejí. Zahrnuje prvotní kontakt a navázání vztahu se 

zvířetem a prostředím. Role koně při aktivitách slouží jako médium skrz než může 

terapeut nebo lektor pracovat s klientem. Přesto kůň není pouhé médium, zastává 

zároveň roli koterapeuta, „jelikož je kůň schopen s člověkem komunikovat na 

neverbální úrovni, může vstupovat do terapeutického procesu jako partner se všemi 

právy. Vyžaduje svůj řád, určitou rovnováhu vztahů i jednoznačné pokyny, ale nesmí být 

překročeny určité stanovené hranice.“ (Klik, 1995) Každý terapeutický proces je však 

jedinečný, a proto je třeba vždy brát v úvahu konkrétní potřeby jednotlivce a práci 

s koněm mu přizpůsobit. Terapeut či lektor slouží jako průvodce interakcemi klienta 



44 
 

s koněm, který zrcadlí klientovo vnitřní prožívání. Na rozdíl od interakce s lidským 

terapeutem, kde nemusí vždy být jeho slova v souladu s jeho pocity a chováním, koně 

jsou transparentní a dokáží být v interakcích přímí a upřímní. (Smith-Osborne & Selby, 

2010) Velká výhoda terapií s využitím koní je proto, že pro klienta, zvláště dětského, 

může být mnohem snazší navázat kontakt s koněm než s člověkem. Rychle se tak 

odbourává bariéra mezi klientem a lektorem, což v jiných terapiích jde hůře. Mnohem 

rychleji se také vytváří pocit důvěry a bezpečného prostředí pro řešení problémů. 

Navázání tohoto bezpečného prostoru je hlavní podmínka pro možnost úspěšného 

terapeutického procesu. Kůň představuje tedy prostředníka komunikace a koterapeuta. 

 

Hlavní přínosy koní v terapeutickém prostředí jsou jejich přirozené tendence ke 

spolupráci, trpělivost, jejich ochota, a také po staletí jejich domestikace, i jejich sociální 

orientace k lidem, podobně jakou lze nalézt u jiných domácích zvířat. Interakce mezi 

lidmi a koňmi se však liší od typické interakce s dalšími zvířaty, jako třeba kočky či psi. 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že koně jsou kořistní zvířata a nikoliv predátory. Jejich 

přirozenost tak nabízí jedinečné příležitosti v terapeutickém procesu, které u ostatních 

zvířat nejsou k dispozici. Jelikož jejich přežití závisí na vysoké citlivosti vůči prostředí 

kolem sebe, jsou doslova „živým biofeedback mechanismem s dovedností zrcadlit či 

reagovat na chování, emoce a interní stav ostatních kolem nich“. Oproti tomu verbální 

komentování prožívání klienta může být nekongruentní s jeho chováním či emocemi. 

(McDaniel, 1998) Z toho důvodu práce s koňmi nabízí možnost náhledu do vlastního 

nitra pomocí zrcadlení svého emočního stavu prostřednictvím koně, a tím i možnost 

snazší orientace se ve vlastním prožívání a následnou schopnost svůj stav regulovat a 

dosáhnout větší kongruence mezi prožíváním a vnější akcí. Ostatně i různé studie toto 

potvrzují, a ukazují zvyšování kongruence mezi chováním a slovy u účastníků 

programů PPK, a zároveň vyšší míru sebereflexe a verbální zapojení do terapie. 

(Roberts et al., 2004; Karol, 2007) Dále bylo ve studiích, kterými se zabývali Smith-

Osborne a Selby, poukázáno na snižování depresivních a úzkostných příznaků mezi 

adolescenty po absolvování intervence s využitím koní. Také u studie zahrnující 

terapeutickou jízdu na koni pro adolescenty s poruchami učení a kognitivními obtížemi 

vyžadující speciální vzdělávání, bylo poukázáno na zlepšení sebepojetí u těchto jedinců, 

jako na hlavní psychosociální přínos této intervence. (Cawley et al., 1994) Další 

benefity u této cílové skupiny bylo snižování vzteku a rozvoj komunikačních 

dovedností a vnímané sebeúčinnosti. 
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6 PSYCHOSOCIÁLNÍ BENEFITY AKTIVIT A 

TERAPIE S VYUŽITÍM KONÍ  

 

Přímý vliv zvířat na některé fyzické aspekty člověka lze poměrně snadno dokumentovat 

a měřit, avšak především se jedná o situace invazivního fyzického kontaktu ze strany 

zvířat, a nikoliv jejich komplexní vliv na náš well-being. Například lze poměrně snadno 

měřit počet kousnutí psem či jiná fyzická zranění, která zvíře člověku způsobí. Nicméně 

je poměrně těžší přesně určit podíl a vliv zvířat na jiné aspekty našeho fyzického a 

psychického zdraví, a to jak negativní, tak pozitivní. Vliv aktivit a terapií s využitím 

koní na lidské zdraví obsahuje mnoho různých aspektů, které hrají důležitou roli 

v terapeutickém procesu. Jedná se v prvé řadě o kontakt se zvířetem, možnosti doteku a 

vnímání zvířete i dalšími smysly jako čich, zrak či sluch. Dalším důležitým prvkem 

v těchto terapiích je prostředí, ve kterém se odehrává. Kontakt s přírodním prostředím 

má pozitivní vliv na člověka a dokáže umožnit snižování stresu. Samozřejmě další 

pozitivum je pobyt na čerstvém vzduchu, který je často důležitou změnou pro děti, které 

vyrůstají ve městě. Mezi fyzické benefity pak patří snižování tlaku, přinášení stavů 

celkové relaxace a snižování stresu, či pozitivní vliv koňské chůze na lidské tělo při 

jezdeckých aktivitách či hipoterapii. Jeden z dalších aspektů, které zde hrají roli, je 

alternativní trávení volného času, které nabízí smysluplnou aktivitu v bezpečném 

prostředí pod dohledem terapeutů a lektorů, a navíc v prostředí vrstevníků s podobnými 

zájmy. Kontakt se zvířetem může dětem umožnit zažít pocity lásky, péče a uznání či 

důležitosti, což jsou často pocity, kterých dítě v nefunkčních či rizikových rodinách 

nemá dostatek. V AVK a PPK se využívá skupinové dynamiky, sebereflexe klientů a 

reflexe terapeutů, relaxace, a nácvik různých kognitivních dovedností (např. paměť, 

počítání) a nácvik jemné i hrubé motoriky při čištění koní a péči o ně. V rámci těchto 

činností se daří rozvíjet i sociální dovednosti, koncentraci, důvěru ve vlastní schopnosti, 

překonávání svých limitů, ale zejména je to vhodná forma terapie pro osoby, které si 

nedokáží držet hranice vůči ostatním lidem. Koně vlastně nastavují člověku zrcadlo a 

odráží jeho emoční nastavení. Každý klient proto setkání s koněm prožívá autenticky a 

odlišně. Terapie a aktivity s využitím koní mají potenciál podpořit resilienci dětí i 

dospělých pomocí zprostředkování protektivních faktorů, které resilienci zvyšují. Jedná 

se například o „budování sebevědomí a sebeúcty, pocit zvládnutí obtížného úkolu a 
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sebe-účinnosti, a prohlubování empatie“. (Burgos, 2011) A právě o těchto 

psychosociálních benefitech, budeme podrobněji hovořit v této kapitole.  

 

V literatuře o aktivitách a terapii s využitím koní je zatím méně výzkumů, které by se 

zaměřovali na cílovou skupinu dětí, které jsou ohrožené sociální exkluzí. Obecně stále 

platí, že více výzkumné pozornosti bylo zaměřováno na děti s fyzickým postižením 

nebo v rámci PPK pro dospělé jedince. Zároveň kvalita výzkumů v této oblasti je často 

různá a někdy obsahuje velmi malé výzkumné vzorky, postrádá kontrolní skupinu 

v kvantitativních výzkumech, nebo obsahuje vzorky lidí, kteří nemají stejnou diagnózu 

či neabsolvují intervenci ve stejném poměru. Přesto se popularita výzkumů na poli 

terapeutického využití koní pro různé druhy populace stále rozšiřuje a v posledních 

letech se stále více objevují studie, které se zaměřují na dětské klienty, kteří mají 

například poruchy učení, prošli týráním či zneužíváním v rodině, nebo spadají právě do 

rizikové skupiny sociální exkluze. (např. Burgon, 2011; Schulz et al. 2007) Proto se 

budu snažit pracovat s dosavadní literaturou tak, abych podala co nejpodrobnější 

přehled zmínek o možných psychosociálních benefitech aktivit a terapie s využitím koní 

pro dětské klienty, a tím rozšířila inspiraci pro druhy intervencí v sociální práci s touto 

cílovou skupinou. Ideálním stavem by bylo poskytnout sociálním pracovníkům 

dostatečné vzdělání o možných benefitech intervence s využitím koní a jejich orientaci 

ve službách hiporehabilitačních center. Účelem je, aby mohli své klienty odkazovat do 

těchto center, spolupracovat s nimi, anebo aby se sami rozhodli rozšířit své vzdělání a 

stát se certifikovaným lektorem aktivit s využitím koní či psychoterapeutem v rámci 

PPK, případně lektorem v rámci jiných vzdělávacích či intervenčních programů 

s koňmi. 

 

Jedna z velkých výhod intervence s využitím koní či zvířat obecně, je často snazší 

navázání kontaktu klienta se zvířetem než s člověkem. Jak již bylo zmíněno dříve, kůň 

v těchto aktivitách působí jako katalyzátor sociálních interakcí a umožňuje rychlé 

odbourání bariéry mezi klientem a lektorem či terapeutem, což v jiných terapiích jde 

hůře. „Zvířata obecně mohou sloužit jako mediátor komunikace při terapeutické 

přirozené komunikaci s koňmi.“ (Rashid, 2004) Přes koně se daří vzájemně se naladit a 

sblížit. Kontakt se skupinou a koňmi přináší příjemný pocit propojení a blízkosti 

skupiny. Snad není nepatřičné odkázat se zde na osobní zkušenost v souvislosti s tímto 

tématem, kterou jsem si přinesla z praxe v hiporehabilitačním centru při psychiatrické 
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nemocnici. V rámci PPK tam pracují s pacienty z různých oddělení a každá terapeutická 

jednotka začíná komunitou. Musím přiznat, že jsem z prvního kontaktu 

s psychiatrickými pacienty měla trochu strach. Před první komunitou se mnou vždy 

prohnal zvláštní pocit nejistoty, že nevím, co od nich čekat a proletěl mi hlavou obraz 

stigmatizační nálepky tzv. psychiatrických pacientů. Nejsilnější zkušenost jsem si 

odnesla ze setkání se skupinou s muži z oddělení nařízené ochranné léčby. Při začátku 

do klubovny přišlo osm od pohledu drsných mužů a posadili se na lavici kolem stolu 

v malé klubovně, tedy těsně vedle mne. Cítila jsem svou nejistotu, obavy a respekt, a 

komunitu jsem absolvovala s téměř zatajeným dechem. Ve chvíli, kdy jsme však vyšli 

ven a začali práci s koňmi, podařilo se mi velmi rychle se vrátit k sobě a cítit se ve 

skupině uvolněně. Najednou jsme byli všichni na stejné vlně a tyto drsní chlapi často 

vypadali jako malí kluci, co se obávají sednout si na koně nebo se k němu přiblížit. Tato 

změna vnitřního pocitu a sblížení se skupinou se uskutečnila právě díky přítomnosti 

koní a jejich vstupu do našich interakcí. Setkání s touto skupinou byl pro mne velký 

zážitek a zkušenost. Zapojení koní dokáže velmi rychle navodit pocit důvěry a 

vytvoření bezpečného prostoru pro řešení problémů, zároveň je to mocný nástroj 

k rozpoutání skupinové dynamiky. Tento osobní příklad jsem zde uvedla, neboť 

sebezkušenost hraje roli ve všech terapeutických odvětvích a terapeutické využití koní 

tomu není výjimkou. „Procesy, které probíhají mezi koňmi a člověkem a stejně tak 

aktivity, které poskytujeme klientům, by měl hipoterapeut nejdříve prožít sám.“ Tyto 

zážitky, které nám interakce s koňmi zprostředkovává, nám umožňují snáze pochopit a 

objevit další souvislosti a zákonitosti, které v triádě klient, kůň a terapeut probíhají. 

Setkání s koněm často v člověku vyvolává silné prožitky, které působí nejen na klienta, 

ale také na terapeuta, který si sám musí nejdříve projít sebezkušeností v práci s koňmi. 

Jedná se nikoliv o praxi, ale o sebezkušenost, tedy zážitkové situace či zkušenosti, které 

nás oslovují vnitřně. Díky tomu pak může nastat proces hlubšího pochopení 

teoretických poznatků. (Kňazovická, Černá Rynešová & Tílešová, 2014) Tyto 

prožitkové zkušenosti pak vedou k lepšímu využití osobního potenciálu i u klientů 

samotných, ať jsou jimi děti, adolescenti či dospělí jedinci.  

 

Výčet psychosociálních benefitů, které přináší aktivity s využitím koní jako doplňková 

intervence v rámci sociální práce pro děti a adolescenty, předkládá rešeršní práce z roku 

2010 (Smith-Osborne & Selby, 2010). Tuto populaci rozdělili na tři cílové skupiny, 

kterým se věnují jednotlivě. Konkrétně se jedná o děti a adolescenty s fyzickými, 



48 
 

mentálními či rodinnými problémy. Snaží se tak zaplnit mezeru v literatuře, která by 

komplexně pojednávala o tomto druhu intervence v rámci sociální práce a zaměřovala 

by se na specifické cílové skupiny. První skupina, kterou tvoří děti a adolescenti se 

fyzickými obtížemi, je tradičně v literatuře obsažena nejvíce. A to díky historii, kdy se 

pozornost využití koní v terapii více zaměřovala na benefity jejich chůze na pohybový 

aparát člověka a jejich fyzioterapeutický účinek. Jedná se například o klienty, kteří trpí 

dětskou mozkovou obrnou či jiným druhem ochrnutí. Krátce, co se týče 

fyzioterapeutických benefitů hipoterapie pro tuto skupinu, je například zlepšení hrubé 

motoriky, zvýšení svalové symetrie, rovnováhy a senzorické integrace. Kromě těchto 

benefitů však byly zjištěny i psychosociální. Jedná se například o zvýšení sebedůvěry, 

sebevědomí, kooperace a interakce s ostatními dětmi, a zvýšení tolerance k novým 

situacím. Tato zjištění jsou konzistentní s výzkumy, které poukazují na spojitost 

zvyšování sebevědomí a zvýšením možností pro trénink vlastních dovedností a 

zvládnutí nových úkolů, jakým je například jízda na koni. Právě tyto příležitosti bývají 

často pro děti s více druhy postižení vzácné.  

 

Další cílová skupina, u které v literatuře hledali zmínku o psychosociálních benefitech 

spojených s intervencí se zapojením koní, jsou děti a adolescenti s mentálními 

obtížemi, jako například ADHD, posttraumatická stresová porucha, poruchy nálad a 

deprese. Tento druh intervence se ukazuje jako vhodný druh terapie či jako doplňková 

intervence pro klienty, kteří prožívají tíživou situaci a stres po utrpění nějakého druhu 

ztráty, odcizení, traumatu nebo jiné situace, která narušuje psychickou rovnováhu. 

Existují také výzkumy, které poukazují na snižování depresivních symptomů díky 

intervenci se zvířaty (např. Souter & Miller, 2007).  

 

Třetí, poslední skupinu, kterou se ve své rešeršní práci zabývali jsou děti a adolescenti 

z problémových rodin. Konkrétně jedinci, kteří trpěli zanedbáním či týráním, a 

kterým byly poskytnuty služby péče o dítě. Bohužel tato skupina má v literatuře 

nejmenší zastoupení a do této kategorie spadal jen jeden provedený výzkum. Přesto není 

výjimkou, že terapeutická a hiporehabilitační centra s koňmi pracují s dětmi 

z podobných rodinných podmínek nebo s dětmi s institucionální či pěstounské péče, a 

kteří nemají diagnostikované fyzické či psychiatrické obtíže. Proto by bylo přínosem, 

aby se výzkumy s touto cílovou skupinou v budoucnosti rozšířily. Hypotéza při zapojení 

dětí, kteří v minulosti utrpěli zanedbáním či týráním, byla, že prokáží větší zlepšení ve 
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výsledcích Global Assesment of Functioning dotazníku (GAF, česky Globální 

hodnocení fungování)24  po tom, co absolvují program PPK. Tato hypotéza, která se ve 

výzkumu potvrdila, se opírala o myšlenku, že tyto děti mohou mít problémy s 

attachmentem, osobními hranicemi a v kongruenci mezi verbalizací a svým chováním, 

což jsou přesně situace, ve kterých koně mohou být velmi přínosní díky své vrozené 

druhové přirozenosti chování. Vzhledem k tomu, že koně jsou sociální zvířata, závisejí 

na reciproční komunikaci a na chování, které chrání jejich prostor od útoků predátorů či 

které jim umožňuje společně hledat potravu. (Frame, 2006) Z této přirozenosti mají 

potenciál učit sociální a vztahové dovednosti, protože se jedná o jejich klíčové 

dovednosti k přežití. Dynamika interakcí, která probíhá mezi klienty a koňmi v rámci 

jedné hodiny/lekce, nabízí další dimenzi klinické práce, která by v klasickém 

psychoterapeutickém nastavení v kanceláři či ordinaci nebyla možná.  

 

 

6.1 Sociální podpora 

 

Pojem sociální podpora pojednává o pocitu být milován a důležitý pro druhé, také o 

pocitu sounáležitosti s druhými a skupinami lidí, a vzájemné porozumění s nimi. 

Gottlieb v roce 1985 popisuje sociální podporu jako „zpětnou vazbu, která je nám 

předávána skrze kontakt s podobnými a pro nás důležitými vrstevníky“. (Gottlieb, 1985) 

Tato sociální podpora je důležitá také jako protektivní faktor, který snižuje negativní 

vliv různých obtíží, kterým v životě musíme čelit. (Noble & McGrath, 2012) Podpora 

z rodiny, vrstevníků a dalších dospělých se ukazuje být důležitá i pro pocit spokojenosti 

jedince ve škole a jeho pozitivní školní výsledky. (Wang & Eccles, 2012) Sociální 

podpora přichází ze vztahování se k ostatním lidem, avšak nejedná se jen o vrstevníky, 

ale i o členy rodiny a okruh nám blízkých lidí. V rámci vztahu s druhým se naplňují 

naše potřeby emoční blízkosti a bezpečí, sociální integrace, pocitu sounáležitosti 

s určitou sociální skupinou, vedení a péče. (Weiss, 1974) Prožitek propojení s druhým 

člověkem, zejména s vrstevníky, je pro náš život velmi důležitý, a svou důležitou roli 

hraje hlavně v adolescenci, které je obdobím hledání sebe sama a příležitostí 

                                                           
24 General Adaptive Function je dotazník využívaný lékaři a psychology pro posouzení celkového 
fungování jedince, tedy sociálního, psychologického, kognitivního a schopnostního. Využívá se 
především u lidí s duševním onemocněním. 
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k identifikaci se s významnými druhými. Interakce s vrstevníky, kteří nám jsou 

podobní, navozuje pocit bezpečí. (Baumeister & Vohs, 2012) Formu sociální podpory 

mohou představovat i učitelé, kteří ve studentech dokáží vyvolat pocity vlastní hodnoty. 

Pozitivní a důvěrný vztah mezi dospělým personálem a dítětem může často poskytovat 

podobný pocit sociální podpory jako mezi vrstevníky či jej částečně nahrazovat. 

(Brown, 1998) U dětí, které jsou ohrožení sociální exkluzí se však často setkáváme 

s řadou nefunkčních či rizikových vztahů, které je obklopují, a které často začínají již 

v rodině mezi nejbližšími lidmi. Některé základní potřeby, které souvisí s vnímáním 

sociální podpory kolem sebe, tak mohou být nahrazeny ve vztahu dítěte se zvířetem. 

Serpell ve své knize z roku 1996 uvádí, že pokud zvíře vytvoří v jedinci pocit propojení 

a sounáležitosti, vnímaná sociální podpora je podobná jako ve skupině vrstevníků. 

Zvířata také mohou působit jako sociální facilitátoři, kteří podporují interakce ve 

skupině, jinými slovy jsou již zmíněným katalyzátorem interakcí mezi lidmi ve skupině. 

Zároveň koně dle svého charakteru jsou konzistentní a nedvojznační ve svém chování, a 

poskytují tak přímou zpětnou vazbu na chování a emoční stav člověka skrze svou řeč 

těla. Tato transparentnost může vést k zažití pocitu blízkosti, která je součást prožívané 

sociální podpory. Nejedná se totiž vždy o skutečně nabízenou sociální podporu jedinci 

ze skupiny nebo od zvířete, ale spíše o niterný individuální prožitek, který si jedinec 

odnáší. (Baumeister & Vohs, 2012)  

 

Jedním z hlavních protektivních faktorů, který chrání děti ze skupin ohrožených sociální 

exkluzí je jimi vnímaná sociální podpora. Tato podpora může přicházet od rodičů, 

širší rodiny, dalších dospělých v okolí dítěte jako jsou například učitelé, ale přichází i ze 

skupiny vrstevníků a přátel. Pocit sociální podpory u jednotlivců usnadňuje jejich 

adaptaci a má pozitivní vliv na školní úspěch. Proto každá intervence v sociální práci by 

měla začínat u hodnocení vlastního systému ekologické sociální podpory daného 

jednotlivce, která zahrnuje jeho rodiče či opatrovníky, učitele a vrstevníky. Sociální 

pracovník pak může individuálně pracovat s dětským klientem tak, aby mu pomohl 

vytvořit strategie, jak zvýšit či maximalizovat efektivitu sociální podpory, kterou 

přijímá od svých blízkých a významných druhých, a také jak ji může rozpoznat, 

případně kde může zažádat o pomoc, pokud má pocit, že tato podpora je nedostatečná. 

(Richman, Rosenfeld & Bowen, 1998) 
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Zajímavý výzkum na téma psychosociálních benefitů intervencí s koňmi provedla Hilde 

Hauge s kolegy (2014) mezi adolescenty v rozmezí 12 až 15 lety věku v Norsku v rámci 

programu po dobu čtyř měsíců. Zkoumali vnímanou sociální podporu, sebevědomí a 

sebe-účinnost u těchto klientů po dobu programu. Intervence probíhala v prostředí stájí 

na farmách a zahrnovala jak práci s koňmi, tak i ježdění. První část studie porovnávala 

efekty dané intervence s kontrolní skupinou, druhá část se pak zaměřovala na změnu v 

osvojených dovednostech práce s koněm. Program probíhal jednou týdně dvě hodiny. 

Výsledkem studie bylo, že oproti kontrolní skupině jedinci díky zkušenosti sociálního 

kontaktu s koněm, instruktory a dalšími adolescenty, jasně pociťovali větší sociální 

podporu po absolvování čtyřměsíčního programu. Zajímavé však je, že se ukázala být 

spojitost mezi výší pociťované sociální podpory před začátkem intervence a vývojem 

dovedností v práci s koňmi. Nízká míra pociťované sociální podpory na začátku 

předpovídala větší osvojení dovedností potřebných k interakci s koněm a splňování 

různých úkolů, které vyžaduje kooperaci koně s účastníkem programu. Jinak řečeno, 

čím nižší pociťovali tito adolescenti před začátkem intervence sociální podporu, tím 

více se jim pak práce s koněm dařila. Výsledky této studie tak potvrzují, že vnímaná 

sociální podpora u adolescentů se může zvyšovat po intervenci s koňmi. Nutno ještě 

zmínit, že adolescenti v této skupině nebyli vybíráni dle speciálních kritérií a neměli 

problémy v chování. Podobné výsledky však přinesla i studie Burgos (2011), která se ve 

své kvalitativní studii zaměřovala právě na rizikovou skupinu mládeže. Aktivity 

s využitím koní v sociálním zázemí s ostatními vrstevníky přináší pozitivní zkušenosti, 

které jsou v dětství velmi důležité. Změna ve vnímané sociální podpoře i u skupiny 

bezproblémových adolescentů, poukazuje na to, že aktivity s koňmi jako druh 

intervence mají svou roli a potenciál nejen jako léčebná metoda, ale i jako nástroj práce 

se základními psychologickými procesy jakéhokoli jednotlivce. Jejich využití by tak 

mohlo být dále směřováno nejen v rámci různých intervencí s konkrétními skupinami 

klientů, ale i v rámci sociálně preventivních aktivit či sociální pedagogiky, která se 

zaměřuje na pedagogiku volného času. 
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6.2 Sebepojetí, sebeúčinnost a sebevědomí  

 

 Naši osobnost a bytí ve světě můžeme rozložit na několik složek, které se souhrnně 

nazývají sebesystém. Jeho kognitivní část pak můžeme označit jako sebepojetí, jeho 

emocionální část jako sebehodnocení a globální vztah k jedinci, tedy globální 

sebehodnocení, můžeme označit jako sebevědomí. (Fleischmann, Hajná, R. & 

Heřmanová, 2014) Všechny zmíněné složky se postupně rozvíjejí v dítěti, jakmile 

začíná rozlišovat hranice své osoby a ostatních, a i později se celé období dospívání na 

jejich rozvoji projevuje. Obecně je adolescence obdobím změn a je důležitý vývoj 

určitých schopností a dovedností, které jsou potřeba v dospělosti. V této době změn je 

proto třeba zajistit aktivity, které poskytují pozitivní zkušenosti a umožní jedinci si 

vytvořit zdravý obraz o sobě samém. „Psychologické mechanismy jako je vnímaná 

sociální podpora, sebe-pojetí, sebevědomí a sebe-účinnost, prokazují svůj vliv na 

zdraví, kvalitu života a copingové strategie.“ (Westmaas et al., 2011) 

 

Sebepojetí můžeme rovněž rozložit na několik různých částí. Pojednává o složce 

našeho zobrazení (já jsem), tedy našeho reálného já. Dále zahrnuje hodnocení (mám 

být), které představuje naše ideální já v naší představě. Poté obsahuje i směřování (chci 

být), tedy naši seberealizaci. Další složkou sebepojetí je moc (mohu učinit), která se pojí 

s naší sebedůvěrou. Poslední složkou sebepojetí je naše vnímaná role (mám učinit), 

která zobrazuje naše sebevymezení. (Fleischmann, Hajná, R. & Heřmanová, 2014) 

 

Sebeúčinnost definoval Bandura jako „víru člověka, že může úspěšně zvládnout 

docílení požadovaného výsledku vlastním učiněním“. (Bandura, 1997 in Hauge, 2014) 

Práce s koňmi vytváří mnoho situací, které mají potenciál zvyšovat víru jedince 

v úspěch a pocit zvládnutí situace skrze učení se tomu, jak ovládat a interagovat 

s koněm. Tím z definice vyplývá, že AVK a PPK umožňují zvyšování vnímání 

sebeúčinnosti jednotlivců. Pro interakci s koněm a jeho kooperaci je třeba důvěry ve 

vlastní schopnosti. Dále je třeba být jasný ve svých požadavcích a poskytovat 

transparentní komunikační signály, které nejsou dvojznačné. Přesto je vždy důležitější 

vnímaná zkušenost, a nikoliv skutečné chování koně. (Brown, 2007) Svůj vliv na 

skutečné vnímání zvýšení vlastní sebeúčinnosti tak má ve velké míře zpětná vazba 

lektora či terapeuta. 
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Velkým tématem je práce se strachem, která je často přítomná obzvláště při práci 

s koňmi. Jelikož jsou to velká zvířata, která v některých případech váží až jednu tunu, 

v lidech přirozeně vzbuzují respekt a strach. Při terapeutickém využití koní je třeba 

tento strach vnímat a normalizovat. Jedná se o naprosto přirozenou reakci, že zpočátku 

mají klienti nejistotu a strach. Osobně na práci s koňmi vnímám jako pozitivum to, že 

strachu rozumí. Mají jej zakódovaný ve svých genech a jejich nejhlubší touhou je být 

v bezpečí. Jako kořistní zvířata znají strach velmi dobře, a proto když má člověk také 

strach a upřímně to projeví, koně to přijmou. Rozumí, že strach je něco, co se nás může 

dotýkat každý den, jelikož tvoří součást jejich života také. Je pak na dovednostech 

lektora či terapeuta, jak bude s tímto strachem dále pracovat. „Účastníci se mohou 

identifikovat s vrozeným strachem koní a jejich potřebou jistoty a bezpečí, a tak 

poskytují metaforu toho, jak se mohou cítit oni sami.“ (Karol, 2007) Aby koně pozitivně 

reagovali na klientovy povely, je třeba, aby v sobě našli dovednosti „klidného, jistého a 

férového vedení“. (Rashid, 2004) Tato zkušenost poskytuje „příležitosti pro učení se 

novým formám chování a pocitům sebeúčinnosti“. Překonávání výzev a náročných 

situací při AVK či PPK, umožňuje prožití pozitivní zkušenosti, což je „velmi důležitým 

prvkem poskytujícím protektivní faktor pro děti s rizikem sociální exkluze“. (Burgon, 

2011) Během skupinových aktivit také mohou děti zažít situace, kdy mohou pomoci 

kolegovi s nějakým úkolem. Pomoc ostatním v těchto situacích může vést k benefitům 

jednotlivce zvyšováním vlastní sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Zároveň i zde 

je velmi důležité nastolení pocitu bezpečí, které přispívá k možnosti rozvoje pocitu 

sebeúčinnosti v různých situacích. (Scholz, Dona, Sud, & Schwarzer, 2002) „Člověk 

musí v prvé řadě věřit sám sobě a respektovat sebe, a dokázat vyjádřit oba postoje na 

venek,“, aby kůň věřil a respektoval jeho. „Koně člověku umožňují navázat kontakt 

s pocity, které ukryl hluboko v sobě. Postoj člověka ke koni, odráží jeho náhled na sebe 

sama.“ (Velemínský, 2007, s. 254)  

 

Sebevědomí je významná složka osobnosti. Označuje pocity vůči sobě samému, vlastní 

sebehodnocení s uvědoměním si svých silných a slabých stránek, a víru ve schopnost 

obstát v různých situacích a důvěru v sebe sama. Uvádí se, že v období adolescence je 

vývoj sebevědomí obzvlášť citlivý na malé změny. Souvisí se sociálními vztahy 

jedince, pozitivním hodnocením vrstevníků a podporou dospělých, tedy s mírou sociální 

podpory. Zároveň je navázáno na copingové strategie a well-being. V (Hauge et al., 
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2014) Osvojování různých dovedností a schopností například skrze sport má na 

sebevědomí pozitivní vliv a podporuje pozitivní představu o jedinci samotném a jeho 

hodnotě a schopnostech. Mezi tyto aktivity se může zařadit i osvojování dovedností při 

práci s koněm a pozorování pokroku, který v daných úkolech dítě spolu s koněm 

dokáže. Sebeuvědomění znamená uvědomění si i svých nedostatků, a často se své této 

nepříjemné pravdě snažíme vyhnout. Pomocí vhodné zpětné vazby a postupného 

pokroku v práci s koněm pak klient může lépe tyto složky své osobnosti přijmout. 

 

6.3 Rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence 

 

V našem sociálním světě jsme zapředeni v nespočtu každodenních mezilidských 

interakcí a vztahování se k druhým je jedna z prvních dovedností, které se po narození 

učíme. Součást vztahování se k druhým je i emoční složka. Emoce člověka provází po 

celou dobu jeho psychického vývoje a plní nezastupitelnou roli v našem životě. 

Abychom pochopili roli emocí, využiji definici Daniela Golemana (1997, s. 18), který 

říká, že „emoce jsou ve své podstatě popudy k jednání; okamžité pokyny pro zvládání 

životních situací, které nám vštípila evoluce. (…) Že emoce vedou k činům, vidíme 

nejjasněji při pozorování zvířat nebo dětí.“ Emoce jsou zážitky a prožitky, které pro nás 

subjektivně hodnotí danou situaci. Prožívání určitých emocí je univerzální a existují 

základní emoce, které jsou rozpoznatelné napříč všemi kulturami, a to konkrétně radost, 

smutek, hněv, odpor a překvapení. Jejich přítomnost v lidském prožívání není náhodná 

a plní svou funkci, která nám po dobu evoluce usnadňovala přežití. Mezi jejich základní 

funkce patří vyjádření základních lidských motivů (citová komponenta), regulace 

úrovně fyziologické aktivity (fyziologická aktivita jako adaptace na dané 

prostředí/situaci), signální funkce (subjektivně přijatelné zvládnutí problémové situace), 

zpětnovazební působení (informace o výsledcích aktivit), neverbální komunikace 

(expresní komponenta), vnitřní pobídka (vyvolávající motivované chování). (Plháková, 

2007) Naopak Nakonečný (2000, s. 30) popisuje následovné funkce emocí: regulace 

psychické činnosti individua, hodnotící funkce emocí jako citů, organizační funkce 

emocí (zřetelné chování individua), sociální funkce (zřetelná v sociální interakci). Jejich 

podstata je však v jejich subjektivní zážitkové dimenzi, tedy v dimenzi prožívání a 

vědomého pociťování. Tento zážitkový obsah pak dává našemu životu základní akcent. 

Emoce jsou komplexním jevem, který zahrnuje fenomenologickou subjektivní část, tedy 
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emocionální citový prožitek, dále zahrnuje expresivní (výrazové) chování, tělesnou 

složku a podnětovou situaci (subjektivní hodnocení a interpretaci. (Plháková, 2007)  

 

Prožívání jakékoli emoce může mít různou intenzitu. Jelikož jsou emoce přítomny 

neustále v našem životě, neschopnost jejich regulace může mít negativní vliv na kvalitu 

našeho života. Lze říci, že i zde jsou extrémy patologické, a tedy žádné anebo naopak 

nadměrné či nepřiměřené prožívání určité emoce může být pro každodenní život 

problematické. Schopnost emoční regulace patří mezi sociální dovednosti a je 

spatřována jako základ úspěšného a vyrovnaného života a pro začlenění se do 

společnosti a udržování zdravých mezilidských vztahů. Vedle běžného konceptu 

inteligence (IQ), která se často popisuje jako školní inteligence, se proto objevuje 

koncept emoční inteligence. Pojem inteligence má dlouhodobé užití a na začátku 20. 

století se u autorů jako je Binet, Galon a dalších, začínala objevovat snaha ji měřit. 

Obecně inteligence představuje schopnost logicky uvažovat, řešit problémy a chápat 

různé vztahy. Postupně během minulého století se definice inteligence více 

specifikovaly a rozšiřovali. Samotný pojem emoční inteligence byl však použit až 

Peterem Saloveyem a Johnem Mayerem v roce 1990.25 Populárním autorem, který 

emoční inteligenci přiblížil širokému poli čtenářů je Daniel Goleman v roce 1995, který 

vymezuje emoční inteligenci jako „schopnost dokázat sám sebe motivovat a nevzdávat 

se tváří v tvář obtížím a frustraci, schopnost ovládat svoje pohnutky a odložit 

uspokojení na pozdější dobu, schopnost ovládnout svoji náladu a zabránit úzkosti a 

nervozitě, schopnost ovlivňovat kvalitu svého myšlení, schopnost vcítit se do situace 

druhého člověka a ani v těžkých chvílích neztrácet naději.“ (in Wedlichová, 2011, s. 17) 

Obojí inteligence a emoční inteligence jsou důležité složky našeho života, nelze je však 

spolu porovnávat. Zatímco inteligence je dána částečně geneticky a částečně podléhá 

rozvíjení, emoční inteligence nemusí být nastavena geneticky a je poměrně dobře 

ovlivnitelná. Problematika mezilidských vztahů je důležitou součástí našich životů a 

rozvíjení emoční inteligence nám umožňuje se lépe orientovat nejen sami v sobě, ale i 

ve vztahování se k druhé osobě. Goleman popisuje několik složek emoční inteligence, a 

to sice znalost vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sám sebe motivovat, 

vnímavost k emocím druhých (empatie) a umění mezilidských vztahů. Pro zvládání 

těchto složek používá pojem emoční gramotnost, která představuje dosaženou úroveň 

                                                           
25 Přehled vývoje konceptu inteligence viz například Kassin, 2007. 
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individuálních schopností, dovedností a poznatků k detailnímu rozlišení a pojmenování 

emocí, k porozumění jejich působení, jejich zvládnutí, korigování a přizpůsobování 

situaci. (Goleman, 2011) Důležitost zaměření pozornosti na dovednosti emoční 

inteligence vychází z toho, že naše emoční mysl reaguje daleko rychleji než naše 

racionální myšlení. Jedná se o pohotovou reakci, která ovlivňuje naše chování a často to 

znamená rychlost na úkor přesnosti. Citové přemýšlení je nezbytné, avšak reakce pod 

vlivem silných emocí nemusí být adekvátní situaci a mohou způsobit problémy v našich 

mezilidských interakcí. V těchto případech se jedná o tzv. emoční přestřelení, tedy stav, 

kdy se jedinec kvůli silnému afektu přestane ovládat a říkáme, že ztratí hlavu. Porucha 

z prožívání emocí pak může následně vyplynout v poruchu chování. Problémy v oblasti 

citového prožívání se však nemusí projevovat navenek velmi nápadně. Mohou však vést 

k nadměrnému zvýšení sebekontroly. (Vágnerová, 2004, s. 214) 

 

V životě dospělých ale i dětí hrají emoce velkou roli a jsou přítomny v našem 

každodenním životě. Vyjadřují naše stavy a prožitky. Proto nás ovlivňují na mnoha 

úrovních, a to například v myšlení, učení či našem chování. Schopnost vyjádřit své 

emoce sociálně přijatelným způsobem je důležité pro začlenění se do vrstevnického 

kolektivu. Děti, které mají emoční problémy neumí vytvořit uspokojivé vztahy 

s vrstevníky ani učiteli.  Nedokáží většinou interpretovat nebo vyjádřit emoce, jsou 

frustrované a nechápou, co se kolem nich děje.  Bezpečné prostředí skupiny při 

programech pro rozvoj sociálních dovedností s koňmi nebo při AVK poskytuje 

příležitost, aby si své sociální a emoční dovednosti trénovali i když se jedná třeba o 

stydlivé jedince. S pomocí koní se pracuje na dovednostech komunikace, spolupráce, 

pocitu sounáležitosti, na hodnotovém systému a osobnostních vlastnostech. (Křížová, 

Poláčková et al., 2014) AVK tak nabízí možnost tréninku komunikace nejen s koněm, 

ale i s lektory a ostatními dětmi. Zároveň kvalitní zpětná vazba lektora „je jedním 

z nástrojů, jak v dítěti zdravě rozvíjet dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité 

pro jejich život“. (Kopřiva, Nováčková, s. 35 in Léčba pomocí koní, DP 2014) Kůň 

poskytuje také klientovi zpětnou vazbu, která je vždy pravdivá a nefalešná. Poskytuje 

proto příležitost se s pomocí lektora lépe zorientovat ve vlastním emočním prožívání, 

díky zrcadlu, které nám kůň nastavuje. V rodinách a vrstevnických skupinách může být 

jedinec často přítomen komunikace, kde verbální a neverbální komunikace nejsou 

kongruentní a v souladu. Z toho pak vzniká špatná orientace ve vlastních pocitech a 

následně ve světě kolem. Rozvíjení dovednosti porozumění sociálním interakcím a 
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emočnímu prožívání je pro období dětství a dospívání klíčové a platí že nejen „pro děti 

a žáky s poruchami chování je velmi důležité rozšíření schopnosti k emocionálním 

prožitkům a sociálnímu jednání. To lze podporovat posílením vnímání vlastních a cizích 

pocitů, myšlení a jednání, aktivací a stabilizací seberegulačních sil, pozitivními 

zkušenostmi ve vztazích a při spolupráci na projektech. Zvláštní pozornost vyžaduje 

přístup ke konfliktům, vytváření vztahů a stabilizaci motivace k učení“ (Vojtová, 2008, 

in Pipeková, 2010, s. 11). Příležitosti pro trénink těchto dovedností mohou efektivně 

nabídnout právě projekty určené pro děti a adolescenty, které využívají koně. 

 

 

6.4 Vymezení osobních hranic 

 

Velikost koní přirozeně člověka motivuje k tomu, aby si u nich vybudovat respekt kvůli 

vlastní bezpečnosti. Linda Kohanov (2016) považuje koně za mistry ve výuce tohoto 

učení. Ve chvíli, kdy se tichý a submisivní dospělý či dítě naučí stát za svým a zvládat 

situaci vedle těchto energických a emocionálně vnímavých několikaset kilových tvorů, 

bude pro ně pak snazší rozvinout vlastní schopnost nastavit si hranice u vlastního druhu, 

tedy mezi lidmi a obstát v sociálních skupinách, ve kterých se nachází. V dovednosti 

nastavení a ochraňování vlastních osobních hranic je třeba umného vyvážení tolerance, 

trpělivosti, ale také schopnosti zasáhnout v případě, kdy je jejich hranice narušena. 

Tento zásah však nesmí přesáhnout určitou mez. Jedná se vlastně o práci s emocí 

vzteku. Pokud ji potlačujeme úplně, často se později v životě projeví neúměrně, a ve 

chvíli, kdy přeteče určitou míru, jedinec může neadekvátně tzv. vybouchout. Na druhou 

stranu přílišné podléhání emoci vzteku zatemňuje naši mysl a způsobuje příliš hrubé 

reakce, které můžeme často vidět u problémových dětí či adolescentů. Pro zdravé 

fungování mezi lidmi je třeba nalézt rovnováhu, jak s touto emocí zacházet a koně 

mohou být velkou nápomocí. Přílišné využití vzteku při práci s nimi nám vrací 

podobnou reakcí a neochotou spolupracovat. A naopak pokud člověk není schopen si 

svou osobní hranici bránit, kůň ji bude překračovat a nerespektovat. Jedním z nástrojů, 

které se v terapeutickém využití koní aplikují, je zdravá zpětná vazba, která ke klientovi 

přichází jak od koně, tak i od školeného lektora. Přispívá tak k tomu, aby se v dítěti 

zdravě rozvíjely dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro jejich 

život. Zpětnou vazbu tedy podává klientovi nejen školený lektor či terapeut, ale 
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poskytuje ji i kůň svým chováním a reakcemi na klienta. Kůň svým chováním 

povzbuzuje přirozenost bez přetvářky, umí poměrně zřetelně vytyčit své hranice a 

osobní prostor, a tím učí vnímat vytyčení osobního prostoru i lidi, kteří s ním pracují. 

 

Téma vlastních hranic se proto pomocí koní velmi dobře trénuje. Dítě, které nerozumí 

dostatečně interpersonálním hranicím a u koně tyto hranice naruší, velmi brzy objeví, že 

kůň jim narušení jeho hranic ihned dá najevo a svůj prostor si začne obhajovat. Práce 

s koňmi je tak více než vhodná intervence pro děti, které mají obtíže respektovat osobní 

prostor druhých, anebo naopak se naučí, jak si hájit svůj vlastní osobní prostor a zvýšit 

svoji sebedůvěru. Koně jsou velmi citliví tvorové, které nám dokáží vhodně nastavit 

zrcadlo a předvést nám naše největší slabiny, se kterými pak můžeme dál pracovat a 

díky tomu se stávat silnější, resilientnější a lépe obstát v sociálním kolektivu. 

 

 

6.5 Vliv prostředí a přírody 

 

V současné době je již obecně přijímáno odbornou společností, že zvířata na nás mohou 

mít terapeutický vliv a taktéž kontakt s přírodou a pobyt v přírodě je pro lidi příznivý. 

Výzkumy zabývající se touto tematikou nejsou proto výjimkou. Například Ulrich ve své 

studii srovnával, jak ovlivní stresované jedince pohled na přírodní prostředí 

s dominantní zelenou barvou vegetace a pohled na urbánní zástavbu bez přírodních 

rostlinných prvků. Výsledkem bylo, že stresovaní jedinci uváděli, že se cítí podstatně 

lépe, když pozorovali přírodní panorama, a uváděli zvýšení svého pozitivního naladění. 

(Ulrich, 1993) Další studie ze 70. let zkoumala po dobu téměř deseti let, nakolik má vliv 

pohled z nemocničního pokoje na rekonvalescenci pacientů po vyoperování žlučníku. 

Na jedné straně patra měli pacienti výhled na hnědou cihlovou zeď, na druhé straně 

měli výhled na několik listnatých stromů. Pokoje byly jinak téměř identické, 

obsluhovaly je stejné zdravotní sestry, a pacienti ve výzkumu byli porovnáváni ve 

skupinách dle patra, ve kterém měli pokoj, dále věku, pohlaví, kuřácké historie, váhy a 

roku operace. Ve výzkumu se ukázalo, že pacienti, kteří měli výhled na přírodu, měli 

kratší dobu pooperační rekonvalescence, méně negativních pooperativních příznaků, 

potřebovali slabší dávku analgetik na utišení bolesti, a měli o něco menší počet 

komplikací po operaci. (Ulrich, 1984) Tyto výzkumy nabádají k úvaze, že v péči o naše 
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zdraví je třeba mít na vědomí otevřený a holistický přístup, který zahrnuje kromě 

tradiční medicíny i možnosti využití přírody a zvířat v podpoře kvality našeho zdraví a 

následně i kvality našeho života. Při hiporehabilitaci obecně a terapeutickém využití 

koní tak je třeba brát v úvahu i pozitivní vliv prostředí jezdecké stáje, která se většinou 

nachází v přírodním prostoru. 

 

 

6.6 Další faktory 

 

Další pozitivum aktivit a terapeutických či sociálních programů s využitím koní pro děti 

a mladistvé je poskytnutí prostoru pro setkání svých vrstevníků, kteří mají společné 

zájmy či čelí podobným výzvám. Poskytují také možnost smysluplně trávit volný čas, 

jako alternativu k sociálním sítím či různému rizikovému chování. Nabízí tak možnost 

volnočasové aktivity, která umožňuje být na čerstvém vzduchu v kombinaci s pohybem. 

V neposlední řadě je to možnost být ve společnosti zvířat, ke kterým by se 

pravděpodobně v jejich domácím prostředí nedostali, a také příležitost pečovat o jiné 

živé bytosti v terapeutickém a bezpečném prostředí s kvalifikovanými odborníky. 

(Smith-Osborne & Selby, 2010) Koně působí jako „lepidlo, které klienty motivuje, aby 

se vrátili a budovali s koňmi vztah“. (Burgos, 2011) Děti jsou tak motivované 

v programu pokračovat a pravidelně na něj docházet. Podpůrná sociální síť jedince tedy 

zahrnuje jeho vrstevníky a rodinu, ale může se rozšiřovat i o učitele a jiné osoby mimo 

rodinné příslušníky, a to včetně zvířecích společníků, kteří poskytují podporu při 

obtížích řešení každodenních problémů. V intervencích, které zahrnují zvířata nebo 

konkrétně koně, je tak třeba brát v potaz spektrum různých faktorů, které mohou přispět 

k pozitivnímu výsledku intervence kromě využitých zvířat. Jedná se o prostředí farmy či 

přírody kolem, instruktory i vliv ostatních klientů ve skupině. Nicméně všechny tyto 

faktory, které tvoří aktivity a terapie s využitím koní, je velmi těžké oddělit a zkoumat 

odděleně. Proto je třeba tento druh intervence hodnotit jako celek a vnímat všechny jeho 

složky. 
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II EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

7 METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

Pro zkoumání současného zapojení aktivit a terapeutického využití koní v rámci 

intervencí sociální práce a nakolik sociální pracovníci spolupracují 

s hiporehabilitačními centry a naopak, jsem zvolila kvantitativní metodu výzkumu. 

Kvantita jinými slovy znamená mnohost, četnost, tedy množství a velikost. Zaměřuje se 

proto na vlastnosti, které se dají změřit a vyjádřit číslem. Kvalitativní výzkum se 

využívá v postupech, kdy potřebujeme generalizovat naše nálezy v populaci. Tato 

metoda výzkumu byla vybrána proto, že umožňuje oslovit širší množství organizací 

ohledně daného tématu, což je důležité pro pochopení propojení sociálních služeb a 

terapeutického využití koní pro děti a adolescenty s rizikem sociální exkluze. Za tímto 

účelem byly stanoveny čtyři hypotézy popsané níže, jejichž platnost se pomocí 

dotazníků zjišťovala a pro přehled v dané oblasti jsme sledovali i několik doplňujících 

otázek. Ke zhodnocení dat jsme využili metodu chí-kvadrátu, která srovnává 

pozorované a očekávané četnosti na základě kterých, pak můžeme potvrdit nulovou či 

alternativní hypotézu. Podrobnější postup dané metody je k vidění v podkapitole 7.4 

Vyhodnocení dat. 

 

7.1 Hypotézy pro realizovaný výzkum 

 

Hypotézy značí vědecky zdůvodněné předpoklady o dosud neznámé skutečnosti a tvoří 

pracovní nástroje teorie a většinou se dedukují z výzkumné otázky. V našem výzkumu 

jsme vždy určili nulovou hypotézu (H0) a alternativní hypotézu (H1) a zkoumali jsme 

jejich pravdivost. Konkrétně jsme pro výzkum stanovili čtyři hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1 

Hypotéza H0: Aktivity a terapie s využitím koní se neaplikují v hiporehabilitačních 
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centrech jako intervence pro děti s rizikem sociální exkluze. 

Alternativní hypotéza H1: Aktivity a terapie s využitím koní se aplikují 

v hiporehabilitačních centrech jako intervence pro děti s rizikem sociální exkluze. 

 

Hypotéza č. 2 

Hypotéza H0: Hiporehabilitační centra nespolupracují se sociálními pracovníky. 

Alternativní hypotéza H1: Hiporehabilitační centra spolupracují se sociálními 

pracovníky. 

 

Hypotéza č. 3 

Hypotéza H0: Hiporehabilitační centra sami sociální pracovníky zaměstnávají. 

Alternativní hypotéza H1: Hiporehabilitační centra sami sociální pracovníky 

nezaměstnávají. 

 

Hypotéza č. 4 

Hypotéza H0: Pracovníci hiporehabilitačních center by nedoporučily aktivity a terapie s 

využitím koní jako intervenci pro děti s rizikem sociální exkluze. 

Alternativní hypotéza H1: Pracovníci hiporehabilitačních center by doporučily aktivity a 

terapie s využitím koní jako intervenci pro děti s rizikem sociální exkluze. 

 

 

7.2 Participanti 

 

Dotazníky jsme rozeslali do českých hiporehabilitačních center a dotazovali jsme se na 

otázky, které souvisí s našimi hypotézami. Většina kontaktů byla vybrána ze seznamu 

hiporehabilitačních středisek vedených na webových stránkách ČHS, a to konkrétně 

středisek doporučené hiporehabilitace, přidružených středisek, registrovaných středisek 

a dvou organizací, které nejsou pod ČHS registrovaná. Celkem bylo rozesláno 45 

dotazníků, nejprve emailem a poté po dvou týdnech telefonicky či emailem 

kontaktováno znovu a připomenuta žádost o účast na výzkumu. Celkem se však 

podařilo sesbírat jen 16 dotazníků. Ostatní organizace buď nereagovaly na opětovné 

výzvy nebo se odmítly výzkumu zúčastnit vzhledem k tomu, že pracují jen s úzkou 

cílovou skupinou jako je například paravoltiž, nebo že se nepohybují vůbec v sociálních 
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službách, přestože to byl právě jeden z cílů diplomové práci zjistit, nakolik jsou služby 

hiporehabilitace propojeny se sociálními službami. Do budoucna by bylo vhodné 

zformulovat dotazník jinak, aby se mohlo oslovit širší spektrum organizací a předešlo se 

v co největší míře tomu, aby se organizace výzkumu odmítly zúčastnit. Obecně lze 

oslovené organizace zařadit do několika kategorií dle jejich subjektivního přístupu 

k účasti na výzkumu. Za prvé to byly organizace, které se o sociální služby zajímají a 

byli potěšeni danou diplomovou prací a ochotně se účastnili na výzkumu. Za druhé, to 

byly organizace, které sice dotazník vyplnili, ale neviděli velký smysl své účasti nebo 

nesouhlasili s užitou terminologií. Za třetí, to pak byli organizace, které se z různých 

důvodů vůbec nechtěli zúčastnit nebo například nevyužívali k aktivitám koně ale jiná 

zvířata. Do čtvrté kategorie pak můžeme zařadit organizace, které se vůbec nepodařilo 

zkontaktovat a které na email či telefon neodpovídali.  

 

Původní myšlenka byla zahrnout do výzkumu organizace z České republiky a zároveň 

ze Španělska, kde jsem strávila několik měsíců na stáži právě u terapeutického využití 

koní. Bohužel ochota španělských organizací se ukázala být ještě menší než těch 

českých, což samozřejmě může vycházet i z toho, že neviděli důležitost se účastnit na 

výzkumu k české diplomové práci. Z kontaktovaných 22 organizací i po 

několikanásobném znovu kontaktování dotazník vyplnily jen 3 organizace, a proto jsme 

se rozhodli je do výzkumu nezařadit, neboť takto malý počet dotazníků neumožňuje 

kvalitním způsobem kvantitativně zpracovat data a výzkum španělské části by proto 

neměl vypovídající hodnotu. Nicméně v příloze přikládám dotazník přeložený do 

španělštiny pro možnost jeho využití v budoucnosti. 

 

 

7.2.1 Kritéria výběru organizací 

Pro zapojení organizace do výzkumu bylo použito jen kritérium provádění 

hiporehabilitace, a to jakékoli její disciplíny. Kromě toho, zda organizace pracují 

s dětmi a adolescenty s rizikem sociální exkluze a jaké disciplíny hiporehabilitace 

využívají, bylo cílem výzkumu zjistit, zda hiporehabilitační centra spolupracují se 

sociálními pracovníky anebo zda je sami zaměstnávají. Z toho důvodu nebyly 

automaticky vyřazeny organizace, které se zabývají například jen hipoterapií. 
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7.3 Sběr dat 

 

Pro provedení kvantitativního výzkumu byla zvolena technika sběru dat v podobě 

nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce, který je uveden v příloze. 

Dotazníkový sběr dat patří mezi základní techniky v kvantitativním výzkumu, která 

může snadno a poměrně levně zasáhnout větší počet i prostorově vzdálených 

zkoumaných subjektů. Mezi nevýhody dotazníku však patří možnost přeskočení otázky, 

zodpovězení jinou než pověřenou osobou, jeho nepravdivé vyplnění a jeho největší 

slabou stránkou je jeho nízká návratnost. Tomu se dá předejít rozdáním dotazníků 

v prostorově koncentrované společnosti, pomocí nabídky odměny za vyplnění 

dotazníku anebo po určité době poslat respondentům znovu upomínku. Při vypracování 

dotazníku je důležité vytvořit srozumitelné a jednoznačné otázky, vhodné je také 

vytvořit dotazník v délce vyplňování, která nebude příliš dlouhá, ale například do 20 

minut. Svou roli hraje také přehledná grafická úprava. Pro snazší navázání kontaktu 

s respondentem by měl dotazník začínat úvodním oslovením, které by mělo vzbudit 

zájem v dotazovaném a zdůraznit význam odpovědí. 

 

V našem dotazníku jsme uvedli celkem deset jednoduchých otázek a šest podotázek. 

Jednalo se o dotazník s většinou uzavřených otázek a dvěma otázkami otevřenými. 

Otázky uzavřené byli charakteru dichotomického, tedy s odpovědí ano x ne, výběrové 

(výběr jedné alternativy) a výčtové (výběr více alternativ). Otázky, které souvisely se 

zkoumanými hypotézami však byli vždy dichotomické. Po krátkém zdůvodnění 

realizace a tématu výzkumu na začátku, jsme také uvedli krátkou poznámku a instrukce, 

jakým způsobem lze dotazník vyplnit. Sběr dat trval přibližně měsíc, kdy se subjekty 

kontaktovali prvně emailem a po dvou týdnech se kontaktovali znovu s připomenutím 

žádosti o účast na výzkumu, a to buď znovu emailem anebo telefonicky.  

 

Jedna z hlavních limitací výzkumu se ukázala v podobě poměrně malé návratnosti 

dotazníků a do budoucna by bylo vhodné zvolení jiné strategie dotazníkového sběru dat 

a kontaktování jednotlivých organizací. Tento neúspěch při sbírání dat jistě do jisté míry 

možná odráží snad nepřesně formulované zadání a možné nevhodně formulované 

některé otázky v dotazníku či zvolená terminologie, které organizace mohly odradit. 

Důvody výběru dané terminologie pro tuto diplomovou práci jsou detailněji popsány 
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v kapitole 3.2. Je to zajisté zkušenost do budoucna pro realizaci dalších výzkumů v této 

oblasti. Do jisté míry je však na vině i velká vytíženost pracovníků hiporehabilitačních 

center, která obecně odráží velkou vytíženost práce u koní a potřebu vysoké koordinace 

zaměstnanců a dobrovolníků, aby terapie mohly probíhat, nehledě na časté finanční 

obtíže těchto organizací zůstat v udržitelném chodu. Na vyplnění dotazníku tak při 

vysokém rytmu a vytíženosti práce pak často chybí čas i motivace. Jako další zlepšení 

do budoucna pro sběr dat je jistě způsob kontaktování a výhodnější by zřejmě bylo jako 

první organizaci kontaktovat telefonicky či ideálně ji osobně navštívit a osobně 

představit záměr a cíl výzkumu, což však představuje podstatně časově i finančně 

náročnější metodu.  

 

 

7.4 Vyhodnocení dat 

 

Pro vyhodnocení a interpretace získaných dat byla využita metoda Chí-kvadrát test. 

Jedná se o statistickou metodu tzv. dobré shody. Zaměřuje se na vztah mezi 

pozorovanými a očekávanými četnostmi na základě předpokladu nulové hypotézy a 

alternativní hypotézy. Nulová hypotéza předpokládá, že dané charakteristiky souborů ve 

výzkumu se od sebe neliší, a tudíž rozdíly mezi nimi jsou nesignifikantní, tedy 

nevýznamné. Alternativní hypotéza pak předpokládá, že se zkoumané soubory od sebe 

signifikantně odlišují. (Ferjenčík, s. 234, 2000) Pozorované četnosti jsou ve výpočtu 

data, které jsme získali od respondentů v dotazníku. Očekávaná četnost je poté 

vypočítána jako pravděpodobnost každé odpovědi v daných možnostech. Potvrzení 

nulové či alternativní hypotézy pak vychází z následujícího vzorce: 

 

x2 = Ʃ  
(𝑶−𝑬)

𝑬

𝟐

 

 

V tomto vzorci platí následující: 

O = pozorovaná četnost (observed value) 

E = očekávaná četnost (expected value) 
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Hladina významnosti, tedy chí-kvadrát hodnota, pro výpočet vzorce byla stanovena na 

0,05, respektive jako 5 % hladina významnosti při stupni volnosti 1. Stupeň volnosti 

označuje možný počet variant odpovědí. Vzhledem k dichotomickému designu otázek 

zkoumající naše hypotézy je možný počet variant odpovědí 2 a stupeň volnosti se vždy 

určuje o jeden stupeň menší, neboť zobrazuje možnosti zvolení jedné ze dvou variant. 

Při stupni volnosti 1 a hladině významnosti 0,05 je stanovena kritická hodnota 

testovaného kritéria Chí-kvadrátu, tedy pravděpodobnost ve výši 3,841. 

 

x2 = 0,05 (chí-kvadrát hodnota) 

P = 3,841 (pravděpodobnost) 

 

N = n – 1  

n = 2 (počet variant odpovědí) 

N = 2 - 1 = 1 (stupně volnosti / degrees of freedom) 

 

 

7.5 Výsledky zkoumaných hypotéz 

 

Pro získání výsledku platí: 

x2 < P      Značí, že nulová hypotéza H0 platí a alternativní hypotéza H1 neplatí. 

x2 > P     Značí, že nulová hypotéza H0 neplatí a platí alternativní hypotéza H1. 

 

Očekávaná četnost u všech hypotéz = 8 

 

U hypotézy č. 1 se ukázalo následující: 

Pozorovaná četnost u otázky č. 7: 

Poskytujete aktivity a terapie s využitím koní 

dětem s rizikem sociální exkluze? 

Ano Ne 

12 4 
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Výsledek tedy ukazuje, že 4 > 3,841 a nulová hypotéza se nepotvrdila. V tomto případě 

platí hypotéza alternativní, konkrétně, že aktivity a terapie s využitím koní se aplikují 

v hiporehabilitačních centrech jako intervence pro děti s rizikem sociální exkluze. 

 

 

U hypotézy č. 2 se ukázalo následující: 

Pozorovaná četnost: 

Spolupracuje Vaše organizace se sociálním 

pracovníkem? 

Ano Ne 

6 10 

 

 

Zde tedy výsledek 1 < 3,841 poukazuje na platnost nulové hypotézy a zavrhnutí 

alternativní. Z výzkumu tedy vyšlo, že platí hypotéza, kdy hiporehabilitační centra 

nespolupracují se sociálními pracovníky. 

 

 

U hypotézy č. 3 se ukázalo následující: 

Pozorovaná četnost: 

Zaměstnáváte sociálního pracovníka přímo ve 

své organizaci? 

Ano Ne 

2 14 

 

 

Výsledek 9 > 3,841 ukazuje, že se v tomto případě nulová hypotéza zavrhuje a platí 

hypotéza alternativní. Ve výzkumu tedy vyšlo, že hiporehabilitační centra sami sociální 

pracovníky nezaměstnávají. 
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U poslední hypotézy č. 4 vyšlo následující: 

Pozorovaná četnost: 

Doporučili byste aktivity a terapie s využitím 

koní dětem s rizikem sociální exkluze? 

Ano Ne 

16 0 

 

 

V tomto případě vychází 16 > 3,841 a nulová hypotéza byla rovněž zavrhnuta. Platí 

proto hypotéza alternativní, že pracovníci hiporehabilitačních center by doporučily 

aktivity a terapie s využitím koní jako intervenci pro děti s rizikem sociální exkluze. 

 

 

7.6 Další výsledky 

 

Dále se zaměříme na dodatečné otázky v dotazníku, které doplňovaly přehled o 

nabízených službách jednotlivých organizací a složení jejich klientů. Názorné grafy pro 

větší přehlednost výsledků jsou k vidění v příloze č. 1. 

 

7.6.1 Participanti 

Organizace, které provádějí hiporehabilitaci a zúčastnili se výzkumu, ve velké většině, 

tedy v 81 %, zaměstnávají méně než pět zaměstnanců. To svědčí o tom, že 

hiporehabilitační organizace jsou menší velikosti, případně tvoří malou skupinu 

zaměstnanců v rámci jiné větší organizace. V praxi pak důležitou součást 

hiporehabilitace tvoří dobrovolníci, kteří pomáhají s provozovanými aktivitami 

případně s údržbou stájí. 

 

7.6.2 Nabídka služeb AVK a TVK pro děti s rizikem sociální exkluze 

Z dotazovaných organizací tři čtvrtiny z nich uvedli, že poskytují aktivity s využitím 

koní nebo jiné terapeutické využití koní pro děti s rizikem sociální exkluze. Velký počet 

zapojení této cílové skupiny do hiporehabilitačních služeb, společně s doporučením 

všech dotázaných organizací vhodnosti těchto služby a intervencí pro tuto cílovou 
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skupinu dětí, poukazuje na potenciál rozšiřování možností a dostupnosti těchto služeb 

do budoucna. 

 

 

7.6.3 Věk dětských klientů s rizikem sociální exkluze 

Zjišťovali jsme také, jaké jsou nejčastější věkové kategorie dětských klientů v riziku 

sociální exkluze, se kterými dané organizace pracují. Využili jsme tři různé kategorie, 

tedy děti od batolat až po 6 let věku, kdy začíná školní docházka. Poté to byla skupina 

dětí od 7 do 12 let a třetí skupinu tvořila skupina adolescentů od 13 do 18 let věku. 

Ukázalo se však, že spektrum klientů z těchto věkových kategorií je poměrně vyrovnané 

a jen v o trochu menším poměru pracují s nejmladšími klienty ve věku do 6 let. To 

odpovídá možnostem zapojení malých dětí do AVK a podobných aktivit, jelikož 

nejmladší klienti daleko spíše využijí jen služeb hipoterapie a méně jiných 

hiporehabilitačních služeb. 

 

7.6.4 Služby pracující s celou rodinu 

V rámci zjišťování komplexnosti a šíře nabídky služeb hiporehabilitačních center jsme 

se také dotazovali na to, zda organizace nabízí i nějaké služby, které pracují s celou 

rodinou. Tedy nejen s dětskými klienty, ale nabízí i služby, které jsou určeny buď jen 

rodičům nebo zapojují celou rodinu společně. Ukázalo se, že 65 % organizací takové 

služby nenabízejí. Zbytek organizací, konkrétně 35 %, služby pro celé rodiny nabízejí a 

zároveň pak detailněji zmiňovali, které služby konkrétně u nich celé rodiny mohou 

využít. Často se jednalo o rodinné aktivity, jednorázové i víkendové, jako například dny 

otevřených dveří, čarodějnice a jiné akce, které zapojují i rodiče a rodina je s dětskými 

klienty navštěvuje společně. Zároveň organizace, které provádějí paravoltiž uvedli, že 

tato disciplína vyžaduje i zapojení rodičů. Další možností je pak zapojení rodiny do 

různých soustředění v podobě hiporehabilitačních pobytů, společné ježdění na vodu, 

atp. Dvě organizace pak zmínili, že poskytují také možnost práce s rodinou v rámci 

konzultací, podpůrných skupin a odpoledních meetingů. 
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7.6.5 Vzdělání lektorů a terapeutů hiporehabilitačních organizací 

v sociální práci 

Dále jsme v dotazníku zjišťovali, zda zaměstnanci hiporehabilitačních center již 

vzdělání v sociální práci mají. Bylo zjištěno, že ve více než polovině organizací lektoři 

aktivit a terapeutického využití koní toto vzdělání již mají, ale jen někteří z jejich týmu. 

Ve 38 % pak uvedli, že vzdělání v sociální práci jejich lektoři nemají. A jen v 6 % bylo 

uvedeno, že lektoři toto vzdělání mají bez výjimky. 

 

V dotazníku jsme také zjišťovali, nakolik jsou zaměstnanci hiporehabilitačních center 

otevřeni vzdělání v oblasti sociální práce, pokud jej nemají, a zda by se chtěli o práci 

v sociálních službách dozvědět více. Více než polovina organizací uvedla, že neví, zda 

by jejich zaměstnanci o vzdělání v sociální práci měli zájem. Zbytek pak uvedlo, tedy 

43 %, že jejich zaměstnanci takový zájem mají. Nikdo však neuvedl odpověď ne, tedy 

že by takový zájem určitě nebyl. 

 

 

7.6.6 Finanční sponzorování lekcí pro klienty s nízkými příjmy 

Na posledním místě jsme se organizací ptali, zda je v jejich možnostech díky svým 

zdrojům či sponzorům poskytnout klientům s nízkými příjmy úhradu lekcí či terapií 

klientům z rodin s nízkými příjmy. Většina organizací uvedla, konkrétně 81 %, že 

takovou možnost poskytují. V pěti případech zmínili, že umožňují plnou úhradu lekcí či 

terapií, deset z nich pak uvedlo, že umožňují částečnou úhradu. 

 

 

7.7 Limitace výzkumu a diskuze 

 

Výzkum byl do značné míry limitován nízkým počtem získaných dotazníků, což 

posléze ovlivňuje validitu výzkumu, tedy jeho platnost a možnost generalizace. Další 

limitací je těžké přesné stanovení, kdo z dětí patří do rizikové skupiny ohrožené sociální 

exkluzí a kdo již ne. Sociální exkluze je široký pojem, který může obsáhnout velké 

spektrum skupin v populaci a může být definován různě. Zároveň jsme v rámci 

výzkumu nerozlišovali, zda se organizace zabývá jen fyzioterapeutickou složkou 
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hiporehabilitace nebo naopak sociální v podobě AVK či PPK nebo například jen 

parajezdectvím. Dá se předpokládat, že by se po rozdělení těchto skupin našly další 

rozdíly. Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku však toto rozdělení nebylo žádoucí a 

záměrem bylo podívat se na hiporehabilitační společnosti jako celek. 

 

Sociální služby s využitím koní si zaslouží svou pozornost. Do budoucna by bylo 

vhodné zkoumat například více zdroje financování jednotlivých složek hiporehabilitace 

pro klienty s nízkými příjmy. Zároveň by se mohly další výzkumy zaměřit na to, odkud 

přicházejí klienti z cílové skupiny dětí v riziku sociální exkluze, které využívají služeb 

jako je AVK a terapeutické či jiné sociálně-vzdělávací složky hiporehabilitace. Dále by 

bylo zajímavé doplnit tento výzkum o pohled ze strany sociálních pracovníků a zaměřit 

se na to, nakolik mají povědomí o intervencích s využitím koní a dostupnosti těchto 

služeb v jejich regionu, případně zda s těmito organizacemi již spolupracují a 

doporučují klienty do jejich služeb. 
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ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci jsme si postupně ukázali koncept dětí a adolescentů s rizikem 

sociální exkluze, nastínili jsme využití animoterapie a terapeutického využití koní 

v sociální práci a poukázali jsme na to, jaké psychosociální benefity může mít práce 

s koňmi jako cílená intervence pro tuto skupinu klientů sociální práce. Ve výzkumu 

jsme se pak pokusili hledat, jaká výše propojení mezi hiporehabilitačními centry a 

sociálními pracovníky již existuje. Dle výsledků výzkumu můžeme danou oblast 

zhodnotit tak, že aktivity a terapeutické využití koní se pro cílovou skupinu dětí v riziku 

sociální exkluze v hiporehabilitačních centrech již poskytují poměrně často a nejedná se 

o okrajový jev. Nicméně tyto organizace se sociálními pracovníky spolupracují jen 

minimálně a většinou netvoří součást jejich týmu. Přesto není výjimkou, že část lektorů 

AVK či jiných služeb nějaké vzdělání v sociální práci již mají, případně mají zájem si 

jej doplnit. Skutečné propojení sociálních služeb s aktivitami a terapeutickým využitím 

koní však zatím v českém zázemí není příliš rozvinuté. Do budoucna by širší propojení 

hiporehabilitace samotné a sociálních služeb mohlo posílit možnosti nabídky kvalitních 

a efektivních sociálních služeb právě pro děti a adolescenty s rizikem sociální exkluze. 

Jedná se však o dlouhotrvající proces, který vyžaduje jak větší informovanost sociálních 

pracovníků o možnostech využití těchto intervencí, tak informovanost lektorů a 

terapeutů v rámci hiporehabilitace o sociální práci. 

 

 Jedno z dalších důležitých témat je dostupnost tohoto druhu intervence pro děti 

s rizikem sociální exkluze a z rodin s nízkými finančními příjmy. Vzhledem k finanční 

náročnosti intervencí s využitím koní, je jasné, že širší dostupnost pro tyto klienty je 

možná jen za pomocí institucionální podpory nebo za podpory neziskových organizací, 

které umožňují úhradu lekcí pomocí svých grantových projektů či sponzorů. Nicméně 

díky své efektivitě a benefitům popsaných v této práci, se tento druh intervence ukazuje 

jako slibný nástroj i v rámci služeb sociální prevence a do budoucna by mohl získat 

větší pozornost více neziskových organizací a sociálních pracovníků. Přesto v České 

republice probíhá již spousta zajímavých projektů, které při práci s mládeží zapojují 

využití koní. Navíc v našem výzkumu se ukázalo, že finanční stránka této intervence 

může být usnadněna ze strany hiporehabilitačních organizací a ve velkém množství 
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případů je možná částečná až plná úhrada této intervence pro klienty, kteří by si ji 

z finančních důvodů jinak nemohli dovolit.  

 

V naší postindustriální společnosti je zřetelný tlak na individuální výkon. Společnost 

prochází neustálou proměnou, která je podporována globalizací a technologickým 

vývojem. Svět je stále více propojen, specifikuje se a tím se mění i nároky na 

jednotlivce, které se přirozeně promítají i do nároků na vzdělávací systém, který by měl 

s měnící se společností držet krok. Sociální vědy by se podle těchto trendů měly odvíjet 

a v práci s mládeží se zaměřovat na výchovu směrem k toleranci k odlišnostem lidí 

z jiných kultur, ale i k lidem se speciálními potřebami. Důležité je posilování 

společenské solidarity a smyslu pro spravedlnost. Zároveň je velmi pravděpodobné, že 

další generace dětí budou přímo konfrontováni s následky zhoršování se životního 

prostředí a budou se muset více orientovat na udržitelné využívání obnovitelných 

alternativních přírodních zdrojů. Pro vybudování si respektujícího postoje nejen k sobě 

navzájem, ale i k přírodě a jejím zdrojům, je vhodné do vzdělávacích a intervenčních 

činností zapojit i programy v přírodě, které posilují uvědomění jedince o fungování 

přírody a její důležitosti. Dle autorů jako je Matoušek, dravá individuální podnikavost 

v budoucnosti zřejmě již nebude sociální ctností a známkou úspěchu, ale vystřídá ji 

schopnost tolerance, respektu, kooperace s druhými, a hlavně větší zaměření na 

komunitu a lokální rozvoj, který je v souladu s obnovitelným a udržitelným rozvojem. 

Je potřebné zaměřovat naši pozornost na snižování rozdílů v přístupu ke vzdělávání a 

snižování propastí mezi jednotlivými společenskými vrstvami tak, aby se riziko sociální 

exkluze snižovalo a nepředstavovalo pro jedince takovou překážku pro jeho zdravé 

sociální a ekonomické fungování ve společnosti. Podobně jako pedagogové nebo 

sociální pedagogové, disponují i sociální pracovníci různými nástroji, které ke snižování 

těchto hranic mohou přispět. Důležitou vlastností je schopnost flexibility, tedy reagovat 

na měnící se společnost a nebát se využívat alternativních intervencí, které mohou mít 

efektivní výsledky. Dnešní globalizace trhu má tendenci podporovat kvalifikaci 

nadaných lidí a někdy zapomíná na ty méně nadané či společensky znevýhodněné 

osoby. Tento trend však v dlouhodobém hledisku vede k sociální katastrofě, kterou je 

třeba předcházet. Vzdělávací a společenský systém společně se sociální prací by proto 

měli stále vyvíjet nové techniky, aby se sociální vyloučení stávalo okrajovým jevem. 

Přestože je to obtížné a v průběhu historie neustále existovala určitá část společnosti na 

okraji, změna k lepšímu je díky interdisciplinární spolupráci vždy možná. Jako sociální 
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pracovníci bychom se proto měli zapojit do této společné snahy a podílet se na 

uspokojování potřeb moderní globalizované společnosti. Věřím, že tato práce přispěje 

alespoň malým dílem k této snaze udržet krok s neustále se měnící společností a ke 

snaze poukazovat na efektivní intervence sociální práce, které jsou v souladu s vývojem 

moderní společnosti. 
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Příloha č. 1 

 

Grafy k výsledkům výzkumu 

 

Graf k otázce č. 1: „Jaký je počet zaměstnanců Vaší organizace?“ 

 

 

 

Graf k otázce č. 4: „Mají lektoři aktivit a terapií s využitím koní vzdělání v oblasti 

sociální práce?“ 
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Graf k otázce č. 5: „Pokud ne, mají zájem se v oblasti sociální práce vzdělávat?“ 

 

 

 

Graf k otázce č. 7: „Poskytujete aktivity a terapie s využitím koní dětem s rizikem 

sociální exkluze?“ 
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Graf k otázce č. 7b: „Pokud ano, kdo patří mezi Vaše klienty?“ 

 

 

Graf k otázce č. 8c: „Do jakých věkových kategorií byste zařadili tyto klienty?“ 
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Graf k otázce č. 9: „Nabízíte nějaké služby, které pracují s celou rodinou?“ 

 

 

 

 

Graf k otázce č. 9b: „Pokud ano, které?“ 
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Graf k otázce č. 10: „Umožňuje Vaše organizace díky svým zdrojům či sponzorům 

úhradu lekcí nebo terapií klientům z rodin s nízkými příjmy?“ 
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Příloha č. 2 

Dotazník k výzkumu 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Veronika Ešnerová a jsem studentkou Pražské vysoké školy psychosociálních studií, 

kde studuji magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 

psychoterapii. Téma mojí diplomové práce jsou Aktivity a terapie s využitím koní jako 

intervence v sociální práci s dětmi s rizikem sociální exkluze. Tímto bych Vás chtěla požádat 

o vyplnění zcela anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity v mé diplomové práci. 

Je třeba, aby dotazník vyplnila jen jedna osoba z Vaší organizace. Vzhledem k tomu, že v rámci 

výzkumné práce je potřeba získat co nejdůvěryhodnější data, prosím o upřímnost Vašich 

odpovědí. 

 

Pokud budete mít další otázky či nápady k tématu, nebo by Vás zajímaly výsledky výzkumu, 

kontaktujte mě prosím na tento e-mail veronika.esnerova@seznam.cz a ráda na případné dotazy 

zodpovím. 

 

Poznámka a instrukce: 

Za dítě zde považujeme jedince do 18 let věku dle Úmluvy o právech dítěte. 

U první otázky a otázek ano/ne prosím o zaškrtnutí jen jedné z variant. U ostatních je možné 

zvolit více variant najednou. K zaškrtnutí odpovědi lze využít například symbol ☒ 

 

Předem velice děkuji za vyplnění dotazníku a spolupráci. 

 

 

1. Jaký je počet zaměstnanců Vaší organizace? 

□ < 5  

□ 5-10 

□ 11-20 

□ > 20 

 

2. Spolupracuje Vaše organizace se sociálním pracovníkem? 

□ ano   □ ne 

Pokud ano, platí že: 

□ doporučujete svého klienta do služeb sociálního pracovníka 

□ klienti k Vám přicházejí díky doporučení sociálního pracovníka 

□ konzultujete se sociálním pracovníkem své klienty za účelem komplexního přístupu 

 

3. Zaměstnáváte sociálního pracovníka přímo ve své organizaci? 

□ ano   □ ne 

 

4. Mají lektoři aktivit a terapií s využitím koní vzdělání v oblasti sociální práce? 

mailto:veronika.esnerova@seznam.cz
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□ ano   □ ano, ale pouze někteří  □ ne 

 

5. Pokud ne, mají zájem se v oblasti sociální práce vzdělávat? 

□ ano   □ ne   □ nevím 

 

6. Doporučili byste aktivity a terapie s využitím koní jako intervenci pro děti s rizikem 

sociální exkluze? 

□ ano   □ ne    

 

7. Poskytujete aktivity a terapie s využitím koní dětem s rizikem sociální exkluze? 

□ ano   □ ne 

Pokud ano, kdo patří mezi Vaše klienty: 

 □ děti z institucionální péče 

□ děti z rizikových rodin (s nízkými příjmy, se závislostmi v rodině, domácí násilí,…) 

□ mladiství delikventi 

□ mladiství drogově závislí 

□ děti s poruchou chování 

□ děti s fyzickým postižením 

□ děti s mentálním postižením 

□ další (doplňte): ………………………………………………………………………. 

 

8. Nabízíte kromě hipoterapie (fyzioterapeutická metoda, která využívá pozitivní vliv 

koňské chůze na fyzické obtíže klientů) i další druhy hiporehabilitačních služeb pro 

děti? 

□ ano   □ ne 

Pokud ano, které: 

□ psychoterapie pomocí koní 

□ aktivity s využitím koní 

□ terapeutická jízda na koni 

□ koučink s využitím koní 

□ programy na rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence 

Do jakých věkových kategorií byste zařadili tyto klienty? 

□ 0-6 let  □ 6-12 let  □ 13-18 let 

 

9. Nabízíte nějaké služby, které pracují s celou rodinou? 

□ ano   □ ne 
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Pokud ano, které (vypište): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

10. Umožňuje Vaše organizace díky svým zdrojům či sponzorům úhradu lekcí nebo terapií 

klientům z rodin s nízkými příjmy? 

□ ano   □ ne 

Pokud ano: 

□ umožňujete plnou úhradu lekcí/terapií 

□ umožňujete částečnou úhradu lekcí/terapií 
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Příloha č. 3 

Cuestionario de investigación 

 

Buenos días, 

 

Me llamo Veronika Ešnerová y soy estudiante de la Universidad de Praga de Estudios 

Psicosociales, en la República Checa (http://www.pvsps.cz/en/). He cursado el Máster de 

Trabajo Social con un Enfoque en Comunicación y Psicoterapia Aplicada. En este momento 

estoy escribiendo mi tesis sobre Actividades y terapias asistidas con caballos, como forma de 

intervención en trabajo social con niños en riesgo de exclusión social. El semestre pasado 

hice prácticas de equinoterapia en España y voy a comparar los data de mi país con España. Por 

lo tanto, quisiera solicitar a usted que rellene un corto cuestionario anónimo, cuyos resultados 

voy a incluir en mi tesis. Debido a la forma de la investigación, es suficiente que solo una 

persona de su organización complete el cuestionario. Para poder utilizar los resultados, se 

necesita obtener los datos más confiables, por eso os ruego que ser honestos con sus respuestas. 

 

En caso de otras preguntas o ideas asociadas con este tema, o si tiene interés en los resultados de 

la investigación, por favor contáctame en este correo electrónico veronika.esnerova@seznam.cz. 

Estaré encantada de responder cualquier pregunta. 

 

Nota e instrucciones: 

Como los niños consideramos personas menores de 18 años bajo la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

En la primera pregunta y las preguntas sí/no, marque solo una de las variantes. En otras 

preguntas es posible elegir más variantes a la vez. Puede usar el símbolo ☒ para verificar la 

respuesta 

 

Gracias de antemano por completar el cuestionario y vuestra cooperación. 

 

 

 

11. ¿Cuál es el número de empleados en vuestra organización?  

□ < 5  

□ 5-10 

□ 11-20 

□ > 20 

 

12. ¿Están trabajando en coordinación con un trabajador social?  

□ sí   □ no 

Si la respuesta es sí, se aplica lo siguiente: 

□ Recomiendan a su cliente a consultar un trabajador social 

□ Los clientes acuden a usted con la recomendación de un trabajador social 

□ Consultan sus clientes con un trabajador social para tener un enfoque más complejo 

 

13. ¿Tienen empleado en su organización un trabajador social? 

http://www.pvsps.cz/en/
mailto:veronika.esnerova@seznam.cz
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□ sí   □ no 

 

14. ¿Tienen los profesionales, que llevan a cabo terapias o actividades asistidas con 

caballos, una formación en el trabajo social?  

□ sí   □ sí, pero solo algunos  □ no 

 

15. ¿Si no es así, tienen interés en completar su educación en el área de trabajo social? 

□ sí   □ no   □ no lo sé 

 

16. ¿Aconsejarían las terapias o actividades asistidas con caballos como una intervención 

para los niños con riesgo de exclusión social? 

□ sí   □ no    

 

17. ¿Están ofreciendo las terapias o actividades asistidas con caballos a los niños con riesgo 

de exclusión social? 

□ sí   □ no 

Si la respuesta es sí, quién pertenece entre vuestros clientes: 

□ niños de cuidado institucional 

□ niños de familias de riesgo (bajos ingresos, drogodependecia o violencia en la familia, ...) 

□ delincuentes juveniles 

□ jóvenes drogodependientes 

□ niños con trastorno de conducta 

□ niños con discapacidades físicas 

□ niños con discapacidades mentales 

□ otros: …………………………………………………………………………… 

 

18. ¿A parte de la hipoterapia (un método fisioterapéutico que utiliza la influencia positiva 

del movimiento del caballo sobre las dificultades físicas de los clientes), ofrece vuestra 

organización también otros tipos de servicios de terapia o actividades asistidas con 

caballos para niños? 

□ sí   □ no 

Si la respuesta es sí, cuáles: 

□ psicoterapia asistida con caballos  

□ actividades asistidas con caballos 

□ equitación terapeutica 

□ coaching con caballos 
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□ programas para un desarrollo de las habilidades sociales y inteligencia emocional  

□ otros:…………………………………………………………………………… 

¿En qué categorías de edad incluirían estos clientes? 

□ 0-6 años  □ 6-12 años  □ 13-18 años 

 

19. ¿Ofrecen algunos servicios para toda la familia? 

□ sí   □ no 

Si la respuesta es sí, cuáles: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

20. ¿Su organización, gracias a sus recursos o patrocinadores, tiene la opción de pagar 

lecciones o terapias a clientes de familias de bajos ingresos? 

□ sí   □ no 

Si la respuesta es sí: 

□ Permiten el pago total de lecciones / terapias en vez de los clientes 

□ Permiten el pago parcial de lecciones / terapias en vez de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 










