
Canisterapie: 
▪ Vnáší do terapeutického procesu element 

opravdovosti (pes je vnímán jinak než člověk) 
▪ Zprostředkovává základní kontakt s přírodou 
▪ Zmírňuje sociální izolaci klienta 
▪ Zmírňuje strach z medicínského prostředí a 

procedur 
▪ Často umožňuje snížení dávek psychofarmak 
▪ Umožňuje klienta rychleji a účinněji 

motivovat ke spolupráci, orientuje ho na okolí 
▪ Umožňuje pracovat přirozeným způsobem 
▪ Nemá žádné známé nepříjemné vedlejší 

účinky 
▪ Inspiruje další komunikaci s klientem a širokou 

škálu návazných aktivit (umělecká tvorba atd.)



▪ Navázání kontaktu s klientem 
▪ Pes jako motivátor ke spolupráci 
▪ Pes jako odměna za spolupráci 
▪ Vytvoření respektu ke zvířeti 
▪ Využití přirozených vlastností psa: 

➢ Vnímavost psa  
vůči potřebám 
klientů 

➢ Fyzické znaky  
odlišné od lidí  
= zájem klienta 

➢ Fyzické rytmy  
(tep, dech) a teplo



▪ Nesouhlas klienta nebo zákonného zástupce 
▪ Fóbie ze zvířat 

(lze až po psychoterapeutickém vedení) 
▪ Alergie 

➢ na psí pokožku (šupiny) 
➢ na psí chlupy 
➢ na psí tělní tekutiny 

▪ Nesoulad / špatné  
rozpoložení v týmu: 
➢ terapeut 
➢ klient 
➢ pes 

▪ Momentální nemoc klienta (nachlazení apod.) 
nebo psa



Zlepšení 
koordinace



▪ Chůze vedle psa - vodítko, bez vodítka 
▪ Změny rytmu - běžíme, poskakujeme 
▪ Slalom - trasu udělá pes, poté klient, nebo 

oba najednou - záleží zda cvičíme 
koordinaci, sluchovou, zrakovou paměť 

▪ Stoj na jedné noze - obejít psa po jedné 
noze, vydržet tak dlouho, dokud pes jí 
pamlsek apod. 

▪ Přeskoky překážek - se psem současně 
nebo sám 

▪ Hry s míčkem - házení míčku co nejdál, 
nejvýš, kopaná s malým míčem 



Indikace 
▪ Balbuties: zvládnutí rytmu, 

zklidnění, příprava na relaxaci, 
vázání slov v rytmu apod. 

▪ Vývojová dysfázie: zlepšení 
koordinace  

▪ Opožděný vývoj řeči: zlepšení 
koordinace 

▪ Dysartrie: zlepšení koordinace  
▪ ADHD 
▪ ADD  
▪ Tumultus sermonis  
▪ Aspergerův syndrom  
▪ Elektivní mutismus 
▪ Mutismus

Kotraindikace 
▪ Autismus: 

pokud 
nezařadím  
do TEACCH 
programu 

▪ Afázie  s  
paraplegií 

▪ DMO s 
kvadruplegií



Zlepšení jemné motoriky



▪ Kontakt - hlazení, drbání, podání pac 
▪ Různé druhy pamlsků - od velkých k malým, 

různé nádobky, šroubování, víčka apod. 
▪ Péče o psa - česání, kartáčování, u bezsrstých 

krémování pokožky psa
▪ Oblékání oblečků - svetr, mikina, šusťák … 

suchý zip, knoflík, zip 
▪ Postupné vztyčování prstů - „Ukaž pejskovi 

kolik máš prstů“, postupně všemi prsty po 
jednom jede po hřbetě psa 

▪ Motání - namotání vodítka, namotání kuličky 
apod.

▪



Indikace 
▪ DMO: dle stupně postižení 
▪ Autismus: dle stupně 

postižení a v rámci TEACCH 
▪ Dyslalie 
▪ Dysartrie 
▪ Afázie 
▪ Syndrom nemotorné dítě 
▪ Předškolní program 
▪ Vývojová dysfázie 
▪ Mutismus

Kontraindikace 
▪ Nejsou



Zlepšení 
zrakové 

percepce



▪ Shodnost / neshodnost 
➢hračky: materiál, barva, velikost 
➢pamlsky: tvary, barvy, velikosti (u jedlých 

pro lidi také chuť) 
➢části těla: strst/vlasy/pokožka/jazyk/oči atd. 

porovnání barev/textury atd. 
▪ Pravolevá orientace - „Ukaž pravou/levou 

nohu, ucho“ apod. u sebe a u psa, „Postav 
se vpravo/vlevo“ atd. 

▪ Prostorová orientace - „Jdi s pejskem do 
pravého rohu/ doleva“, přechod přes 
překážky apod.



Indikace 
▪DMO: dle stupně postižení  
▪Autismus: dle stupně 
postižení a v rámci TEACCH  
▪Dyslalie  
▪Dysartrie  
▪Afázie  
▪Syndrom nemotorné dítě  
▪Předškolní program  
▪Vývojová dysfázie  
▪Mutismus 

Kontraindikace  
▪Věk dítěte: 
např. 3-leté dítě 
nemůže dělat 
pravolevou 
orientaci



Zlepšení sluchové percepce



▪ Zvuky - zvukové hračky, „Co to je za hračku? 
Odkud zvuk vychází?“, hra se zvonečkem v 
míči 

▪ Detekce a identifikace hlásek - „Vyber 
hračku, která začíná/končí písmenem…“, také 
slovní fotbal 

▪ Rozumění vícepokynu - „Až pejska učešeš, 
dej mu vodu.“ 

▪ Rozumění slovu jako pokynu - „Až řeknu 
slovo auto, tak vezmi piškot a schovej ho 
kdekoli  v místnosti.“  

▪ Povelování - „Písknu jednou - pes si sedne, 
písknu dlouze - lehne, dvakrát krátce - přijde: 
poslouchej a napověz psovi, co má dělat.“



Indikace 
▪DMO: dle stupně postižení  
▪Autismus: dle stupně 
postižení a v rámci TEACCH  
▪Dyslalie  
▪Dysartrie  
▪Afázie  
▪Syndrom nemotorné dítě  
▪Předškolní program  
▪Vývojová dysfázie  
▪Vady řeči při sluchovém 
postižení  
▪Opožděný vývoj řeči   
symptom. 
▪Mutismus 

Kontraindikace  
▪Věk dítěte  
▪Poruchy sluchu 
bez sluchadel: 
jinak výborné 
cvičení 



Zlepšení 
matematické 
představivosti



▪ Kdo - „Kdo je první - ty nebo pes?“  
▪ Kde - „Kde je pes/hračka? Pod stolem/za 

stolem?“ - předložky před, na, pod, vedle … 
lze cvičit hračky, pomůcky, řady dětí, psů 
apod. 

▪ Číselná řada do 5 - házení pamlsků pes 
hledá, dítě počítá (zároveň cvičení zrakové 
postřehování, oko-ruka, cvičení použití 
předložek, zájmen apod.) 

▪ Počítání a porovnání - „Kolik má pes nohou 
a kolik Ty?“ 



Indikace 
▪DMO: dle stupně postižení  
▪Autismus: dle stupně 
postižení a v rámci TEACCH  
▪Dyslalie  
▪Dysartrie  
▪Afázie  
▪Syndrom nemotorné dítě  
▪Předškolní program  
▪Vývojová dysfázie  
▪Mutismus 

Kontraindikace  
▪Věk dítěte: 
např. 2-leté 
nemůže zvládat 
předložky apod.



Zlepšení grafomotoriky



▪ Uvolnění zápěstí – češeme/krémujeme 
psa, sypeme po špetkách cukr, drolíme 
piškoty, opatrně se dotýkáme drápů, uší, 
ocasu... 

▪ Prstové barvy - pes má barvu na tlapkách a 
přejde přes obrovský papír, dítě dokreslí 
nohy ke stopám, popř. spojuje cestu, kudy 
šel pes. 

▪ Hra s míčkem – hra s házením míčku na 
šňůře  

▪ Motání - uklízení stopovačky 
▪ Nácvik držení tužky – podávání pamlsku ve 

tvaru tyčinky pomocí grafomotorického 
trojhranu na tužku 



Indikace 
▪DMO - dle stupně postižení  
▪Autismus - dle stupně 
postižení a v rámci TEACCH  
▪Dyslalie  
▪Dysartrie  
▪Afázie  
▪Syndrom nemotorné dítě  
▪Předškolní program  
▪Vývojová dysfázie  
▪Mutismus 

Kontraindikace  
▪DMO: 
kvadruplegie



Rozvoj myšlení



▪ Hledání podobností - „Vyber věci, které 
mají něco společného.“ (granule + voda = 
krmení, míček + aport = hračky) 

▪ Hledání souvislostí - máme dvě hromádky 
věcí  - „Vyber, které k sobě patří.“  
(vodítko + obojek, granule + voda) 

▪ Hledání rozdílů - několik vodítek, obojků  - 
„Vyber jen ty, které jsou stejné“   
(lze ztížit až tak, že se liší jen maličkostí, 
např. chybí kousek výšivky apod.) 

▪ Hledání identických předmětů - „Vyber 
úplně stejné pamlsky“ (různé stupně 
obtížnosti)



Indikace 
▪DMO: dle stupně postižení  
▪Autismus: dle stupně 
postižení a v rámci TEACCH  
▪Dyslalie  
▪Dysartrie  
▪Afázie  
▪Syndrom nemotorné dítě  
▪Předškolní program  
▪Vývojová dysfázie  
▪Mutismus

Kontraindikace  
▪Věk dítěte: 
cvičení pouze pro 
děti starší 5 let



Klientka s afázií: 
Terénní činnost 
(u klientky doma) 
▪ Relaxace 
▪ Slovní zásoba



Klientka s autismem: 
▪ Navázání 

kontaktu,polykání jídlo  
▪ Koordinace 
▪ Rozvoj onomatopií , slovní 

spoje  
▪ Napodobování



Klienti s elektivním  
mutismem a mentální  
retardací: 
▪Navázání kontaktu 
▪Koordinace 
▪Jemná motorika 
▪Rozvoj sociálního 
chování  
▪Rozvoj sociální 
komunikace 



Klient s vývojovou dysfázií 
(první návštěva v ordinaci): 
▪Navázání kontaktu 
▪Napodobování 
▪Rozvoj hrubé motoriky 
▪Dodnes působí pes jako 
motivátor 



Klient s dětskou 
mozkovou obrnou: 
▪Relaxace 
▪Rozvoj slovní zásoby  
▪Rozvoj motoriky 
▪Mluvidel 
▪Rozvoj jemné 
motoriky a 
grafomotoriky



Klient s dyslalií: 
▪Koordinace 
▪Jemná motorika 
▪Motivátor 

Klient 
s kombinovaným 
postižením: 
▪Navázání 
kontaktu 
▪Zraková stimulace 
▪Rozvoj neverbální 
a alternativní 
komunikace 

Klientka  
s mentální 
retadací: 
▪Rozvoj 
komunikace





▪ Animoterapii (zooterapii) lze velice dobře 
zapojit do logopedické terapie  

▪ Úspěch závisí na schopnostech: 
➢psa 
➢psovoda (canisasistenta / canisterapeuta) 
➢ logopeda  
▪ Nutností jsou: 
➢ improvizace 
➢stálé monitorování rozpoložení klienta i psa 
➢rychlá reakce na momentální vyjadřování 

klienta 
➢další rozvíjení cvičení 
➢Schopnost komunikace celého týmu  !!!


