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abstrakt: Dizertačná práca je zameraná na problematiku canisterapie a jej aplikačného 

využitia v sociálnych službách. Hlavným cieľom práce je zistiť, aká je perspektíva rozšírenia 

využívania canisterapie do zariadení sociálnych služieb. Teoretická časť práce obsahuje 

súhrnný prehľad stavu a problematiky canisterapie a možnosti jej využívania v sociálnych 

službách. Čiastkovým cieľom kvantitatívneho výskumu č. 1 je zistiť, v akej miere sa využíva 

canisterapia v zariadeniach sociálnych služieb v porovnaní s inými terapiami, v Slovenskej 

republike a v Českej republike a čiastkovým cieľom kvantitatívneho výskumu č. 2 je zistiť 

vybrané aspekty pôsobenia canisterapeuta v zariadeniach sociálnych služieb. Čiastkovým 

cieľom kvalitatívneho výskumu je zistiť, aká je perspektíva využívania canisterapie v 

sociálnych službách z pohľadu odborníka z danej oblasti – canisterapeuta. Práca pozostáva z 

ôsmich kapitol. V prvej kapitole je opísaný stav skúmanej problematiky doma a v zahraničí, 

terminológia, ktorá sa vzťahuje k danej téme, história canisterapie a možnosti jej využitia v 

sociálnej práci. Druhá kapitola obsahuje metodológiu práce a metódy skúmania, ktoré boli 

využité pre kvantitatívny výskum. Tretia kapitola je zameraná na výskum využívania 

canisterapie v zariadeniach sociálnych služieb, obsahuje frekvenciu využívania vybraných 

terapií, jednotlivých druhov animoterapie a canisterapie a špecifiká personálneho 

zabezpečenia canisterapie v zariadeniach sociálnych služieb. Metodológia práce a metódy 

skúmania kvalitatívneho výskumu sú uvedené vo štvrtej kapitole. Piata kapitola je zameraná 

na výskum perspektívy využívania canisterapie v sociálnych službách z pohľadu odborníka z 

danej oblasti – canisterapeuta. Zhrnutie výsledkov kvantitatívneho výskumu je uvedené v 

šiestej kapitole a zhrnutie výsledkov kvalitatívneho výskumu je uvedené v siedmej kapitole. 

V ôsmej kapitole sú uvedené návrhy pre teóriu, návrhy pre prax a limity práce. V práci sme 

uviedli teoretické aspekty využívania canisterapie v sociálnych službách a výskumy z tejto 

oblasti, ktoré jej pozitívne účinky na ľudí potvrdzujú. Zistili sme frekvenciu využívania 

canisterapie, vybraných druhov animoterapie a iných terapií, ktoré sa využívajú v 

zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike (153 zariadení) a v Českej republike 

(453 zariadení). Na základe výskumu uvádzame aj personálne zabezpečenie canisterapie a 

odbornosť canisterapeutov, ktorí realizujú canisterapiu v skúmaných zariadeniach. Práca 

poukazuje na momentálny stav využívania canisterapie a jej vybraných aspektov a využívanie 

iných terapií v skúmaných zariadeniach v Slovenskej republike a v Českej republike. 

Prostredníctvom kvalitatívneho výskumu sme získali množstvo informácií priamo z praxe 

realizácie a výkonu canisterapie v zariadeniach sociálnych služieb, čo môže byť pre ďalší 

rozvoj implementácie canisterapie v sociálnych službách na Slovensku prínosom. 
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