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II 

POVZETEK 
 

Stresna situacija, tako tista, ki smo ji izpostavljeni v vsakdanjem življenju kakor umetno 

ustvarjena v laboratoriju, privede do sprememb v aktivnosti našega avtonomnega živčnega 

sistema. To se pokaže kot sprememba v našem kardiovaskularnem sistemu in drugih fizioloških 

parametrih. Posledice povečanega kardiovaskularnega odziva so lahko različni negativni učinki 

na človekovo zdravje, zato je pomembno raziskati različne dejavnike, ki bi pripomogli k 

zmanjšanju stresa in intenzivnosti odzivov na stresorje. Eden od možnih dejavnikov za 

zmanjševanje stresa je socialna podpora med delovanjem stresorja, na primer prisotnost domače 

živali. Ta lahko vpliva na zmanjšanje sprememb v fizioloških parametrih kakor tudi na 

subjektivno oceno anksioznosti. Oblikovala sem študijo, v kateri sem pri 30 študentih, ki so 

lastniki psa ali sobivajo s psom, merila različne fiziološke odzive in subjektivne ocene 

anksioznosti med opravljanjem stresne aktivnosti v obliki kognitivne naloge. Udeleženci so 

sodelovali v dveh eksperimentalnih pogojih, in sicer je bil med meritvami v enem od pogojev 

pes prisoten, v drugem pa ne. Anksioznost sem merila s kratko različico vprašalnika STAI-X1, 

kognitivno nalogo pa je predstavljala mentalna aritmetika. Rezultati raziskave so pokazali, da 

prisotnost lastnega psa med opravljanjem kognitivne naloge statistično pomembno ne vpliva na 

zmanjšanje sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter srčnega utripa, prav tako pa ne vpliva 

na zmanjšanje subjektivne anksioznosti in uspešnost pri reševanju kognitivnih nalog.Vzorec 

udeležencev v raziskavi je bil premajhen in omejen le na populacijo študentov, zato rezultatov 

ne moremo veljavno posplošiti. 

 

KLJUČNE BESEDE: vpliv psa, psihofiziologija, psihološki stres, anksioznost, kognitivna 

naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

ABSTRACT 
 

TITLE: Effect of the presence of a dog on psychophysiology of a subject performing a 

cognitive task 

 

Stressful situation, the one that we are exposed to in everyday life, as well as the one artificially 

created in the laboratory, leads to changes in the activity of the autonomic nervous system. This 

appears as a change in the cardiovascular system and other physiological parameters. The 

consequences of an increased cardiovascular response could have different negative effects on 

human health, therefore it is important to explore various factors that would contribute to 

reducing stress and intensity of responses to stressors. One of the possible factors for stress 

reduction is social support during the duration of a stressor, such as the presence of pets. This 

can affect the reduction of changes in physiological parameters as well as the subjective 

assessment of anxiety. I designed a study in which I measured various physiological responses 

and subjective assessments of anxiety during the exercise of stressful activity in the form of a 

cognitive tasks, involving 30 students who own the dog or cohabit with a dog. Participants 

partook in two experimental conditions: during the measurements in one of the conditions the 

dog was present and during the other it was not. I measured the anxiety with a short version of 

the STAI-X1 questionnaire, and the cognitive task was mental arithmetic. The results of the 

study showed that the presence of one's own dog while performing a cognitive task does not 

reduce statistically significantly systolic and diastolic blood pressure and heart rate, nor does it 

affect the reduction of subjective anxiety and performance in cognitive tasks. The sample of 

participants in the study was too small and limited to the population of students, therefore the 

results can not be generalized. 

 

KEY WORDS: effect of the dog, psychophysiology, psychological stress, anxiety, cognitive 

task 
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1 UVOD  

Različne grožnje ali izzivi, ki jih oseba zazna iz okolja, sprožijo niz nevroendokrinih dogodkov, 

ki osebo pripravijo na Canonovo reakcijo bega ali boja (Cannon, 1920). Ta reakcija se kaže kot 

višja stopnja fiziološke reaktivnosti, pri kateri pride do povišanega krvnega tlaka in srčnega 

utripa ter sprememb v nekaterih drugih merah, ki odražajo povišano aktivnost avtonomnega 

živčnega sistema (Frankenhaueser, 1986). Tudi stresna situacija, umetno ustvarjena v 

laboratoriju, lahko izzove precejšen odziv simpatičnega živčevja (Ogorevc, Podlesek, Geršak 

in Drnovšek, 2011).  

 

V nadaljevanju bom besedo stres uporabljala v smislu psihološkega stresa, ki je definiran kot 

odnos med posameznikom in okoljem, ki se ocenjuje kot osebno pomemben in presega sredstva 

za spoprijemanje (Lazarus, 1966). Primer mentalne aktivnosti, ki lahko izzove psihološki stres, 

je izvajanje mentalne aritmetike. Ta lahko sproži velike spremembe v krvnem tlaku in srčnem 

utripu, prav tako pa tudi v prevodnosti in temperaturi kože (Ogorevc idr., 2011). Vrednosti 

krvnega tlaka in srčnega utripa, izmerjene v laboratoriju, se lahko primerjajo s tistimi, 

izmerjenimi v domačem ali službenem okolju (Fredrikson, Blumenthal, Evans, Sherwood in 

Light, 1989). 

 

Proučevanje povezanosti med stresom in višjimi kognitivnimi funkcijami ima tako praktično 

kakor klinično pomembnost (Kofman, Meiran, Greenberg, Balas in Cohen, 2006). Povečan 

kardiovaskularni odziv ima namreč lahko različne negativne učinke na zdravje (Krantz in 

Manuck 1984). Hipoteza reaktivnosti na stres predpostavlja, da je velikost kardiovaskularne 

reaktivnosti pri akutnih stresnih nalogah povezana s statusom krvnega tlaka v prihodnosti, srčno 

hipertrofijo in aterosklerozo (Carroll, Phillips, Der, Hunt in Benzeval, 2011). Tako reaktivnost 

sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, kakor reaktivnost srčnega utripa sta povezani s 

stopnjo obolevanja v prihodnosti, vendar se je kot najboljši napovedovalec pokazala reaktivnost 

sistoličnega tlaka (Chida in Stepto, 2010). Ker med pomembne dejavnike varovanja zdravja 

spada zmanjšanje stresa in odgovorov nanj, sem se v tem magistrskem delu odločila raziskati 

enega od možnih dejavnikov, ki bi v stresnih situacijah pri tem lahko pomagal – vpliv 

prisotnosti domačih ljubljenčkov, natančneje domačega psa.  

 

Negativne vplive stresa lahko merimo na različne načine, tako v laboratorijskem okolju kakor 

izven njega. Meritve lahko razdelimo v tri kategorije, ki temeljijo na nevro-fizioloških ali 

drugih spremembah v telesu, spremembah v vedenju ali učinkovitosti in subjektivni oceni 

posameznika (Berto, 2014). V moj raziskovalni projekt sem vključila vse zgoraj omenjene. Z 

namenom preveriti vpliv prisotnosti lastnega psa na zmanjšanje kardiovaskularnega odgovora 

na eno obliko stresa, sem izvedla manjšo pilotsko študijo, s katero sem proučevala potencialne 

pozitivne učinke domačih ljubljenčkov na fiziološke odgovore, uspešnost pri reševanju 

kognitivne naloge in percepcijo anksioznosti preskusnih oseb. 
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2 PSIHOFIZIOLOGIJA 

Znanstveno področje, v sklop katerega sem se odločila umestiti moj raziskovalni problem, se 

imenuje psihofiziologija. Že iz imena je razvidno, da zajema dve veliki področji, povezani z 

delovanjem človeškega telesa. Fiziologija je veja znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem 

telesnih sistemov z namenom pojasnjevanja delovanja posameznih delov telesa in telesa kot 

celote, tudi v povezavi z okoljem (Cacioppo, Tassinary in Bernston, 2007). Psihologijo pa lahko 

na široko opredelimo kot znanstveno raziskovanje vedenja, doživljanja in mentalnih procesov 

pri vseh živih bitjih (Fernald, 2008). V področje psihofiziologije lahko vključimo vse raziskave, 

pri katerih odvisno spremenljivko (kar raziskovalec meri) predstavljajo fiziološke mere, 

neodvisno spremenljivko (kar raziskovalec manipulira) pa predstavljajo vedenjski ali mentalni 

procesi (Stern, 1964). To definicijo je Furedy (1983) priredil v proučevanje fizioloških procesov 

v intaktnem organizmu kot celoti s pomočjo neintruzivnega merjenja teh fizioloških procesov. 

Problem te razlage predstavlja narava nevsiljivega merjenja, saj je v tem kontekstu subjektivna 

in je posledično pomembno računati na to, da tudi sam proces merjenja lahko vpliva na meritev 

samo. Psihofiziologija se torej ukvarja z opazovanjem interakcije med psihološkimi in 

fiziološkimi procesi v telesu in lahko zajema tako proučevanje vedenjskih posledic fizioloških 

lastnosti telesa na biokemijski in anatomski ravni kakor tudi učinke vedenja na te iste fiziološke 

lastnosti (Sowden in Barrett, 2006).  

 

Fenomeni, s proučevanjem katerih se ukvarjajo psihofiziološke raziskave, so čustva, vedenje, 

odgovori na stres, reševanje kognitivnih nalog, osebnostne lastnosti, inteligentnost itd. V 

vsakem primeru gre za opazovanje povezanosti med psihološkimi faktorji, zaznavanjem in 

prepoznavanjem dražljajev in fiziološkimi odgovori z namenom razumevanja iniciacije, 

izvedbe, ohranjanja in zaključevanja vedenjskih dogodkov (Sowden in Barrett, 2006). 

Psihološka in fiziološka komponenta sta pri tem enakovredni, njuno dopolnjevanje pa je 

bistveno za raziskovanje omenjenih fenomenov (Cacioppo, Tassinary in Bernston, 2007). 

 

Psihofiziologija je široko znanstveno področje, ki ga lahko glede na področje raziskovanja 

razdelimo v sedem glavnih skupin: 

 socialna psihofiziologija je študija interakcije med fiziologijo in vedenjem, čustvi in 

kognicijo v povezavi s socialnimi procesi (Cacioppo, Tassinary in Bernston, 2007); 

 razvojna psihofiziologija se ukvarja s proučevanjem staranja (psiholoških in fizioloških 

faktorjev med razvojem), natančneje, kako spremembe v fizioloških sistemih in 

anatomskih strukturah vplivajo na vedenje (Van der Molen in Molenaar, 1994); 

 kognitivna psihofiziologija proučuje povezanost med procesiranjem informacij in 

fiziologijo, natančneje med reševanjem kognitivnih nalog in fiziološkimi dogodki 

(Jennings in Coles, 1991); 

 klinična psihofiziologija je študija psiholoških motenj in njihove povezanosti s 

fiziološkim delovanjem in okvarami (Halliday, Butler in Paul, 1987). Poleg tega se to 

področje ukvarja z vplivom režimov zdravljenja in učinkom zdravil na psihosocialno 

vedenje in njihov vpliv na posameznika (Sowden in Barrett, 2006); 
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 uporabna psihofiziologija proučuje uporabo psihofizioloških tehnik in ugotovitev v 

praksi, na primer za poklicne, rekreacijske, klinične in druge namene (Sowden in 

Barrett, 2006); 

 psihofiziološko proučevanje razlik med posamezniki se ukvarja z odnosom psiholoških 

procesov in anatomskih struktur ter merjenjem osebnosti in inteligentnost (po navadi 

opredeljeno s psihometričnimi meritvami) (Cooper, 2002); 

 okoljska psihofiziologija je študija medsebojne odvisnosti organizma in okolja (ter 

morebitnih zdravstvenih posledic) skozi nevsiljivo merjenje fizioloških reakcij 

(Cacioppo, Tassinary in Bernston, 2007). 

 

Prednosti psihofiziološkega raziskovanja se kažejo v njegovi objektivnosti in možnosti 

spremljanja dogajanja v času. Ker fiziološki odgovori niso pod vplivom volje, lahko njihovo 

merjenje uvrščamo med tehnike objektivnega merjenja. Možnost avtomatičnih kontinuiranih 

merilnih procesov omogoča spremljanje fiziološkega dogajanja v realnem času in opazovanje 

fizioloških sprememb ter vključenih mentalnih procesov skozi celoten potek merjenja. 

Psihofiziološka odkritja lahko dopolnijo (ali zavrnejo) ugotovitve bolj tradicionalnih 

psiholoških tehnik zbiranja podatkov, kot so na primer samoocenjevalne lestvice, opazovanje 

vedenja ali diagnostični intervjuji. Lahko dopolnijo tudi tradicionalne biološke meritve na 

področju raziskovanja endokrinih parametrov ali na področju genetike (Edgar, Keller, Heller, 

in Miller, 2007). 

2.1 Raziskovanje kardiovaskularnih parametrov 

Svojo raziskavo težko umestim v samo eno od prej opisanih skupin psihofiziološkega 

raziskovanja. Glede na proučevane parametre sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter 

srčnega utripa pa jo lahko uvrstim v področje kardiovaskularne psihofiziologije. 

Kardiovaskularni sistem je sestavljen iz srca (črpalke) in ožilja (distribucijskega sistema), ki 

skupaj priskrbita, da kri doseže vsa tkiva v telesu. Srce s pošiljanjem krvi v pljuča (pulmonarna 

cirkulacija) in nato v ostale dele telesa (sistemska cirkulacija) zagotavlja nenehen pretok 

oksidirane krvi. Nadzirajo ga tako simpatične kakor parasimpatične veje avtonomnega živčnega 

sistema. Te navadno izvajajo nasprotujoči si akciji, vendar imajo sinergističen odnos. 

Simpatične in parasimpatične veje so pogosto recipročno kontrolirane s strani refleksnega 

sistema, vendar so višje ravni živčnega sistema tiste, ki lahko izvajajo bolj prilagodljive vzorce 

nadzora, ki vključujejo recipročne, koaktivacijske ali neodvisne spremembe v avtonomnem 

živčnem sistemu. Fizioloških odgovorov zato ne moremo raziskovati z opazovanjem le ene 

posamezne veje avtonomnega sistema. Primer je povišanje srčnega utripa, ki se lahko pojavi 

zaradi povečane simpatične aktivnosti, znižane parasimpatične aktivnosti, kombinacije obeh, 

koaktivacije, dominirane s strani simpatičnega živčevja, ali parasimpatično dominirane 

koinhibicije (Berntson, Quigley in Lozano, 2007). 

 

Kardiovaskularni sistem je bistven za ohranjanje življenja in velja za osrednji predmet 

psihofizioloških raziskav zaradi več različnih razlogov. Prvega predstavljajo parametri, katerih 

opazovanje in merjenje ni težavno, na primer krvni tlak ali srčni utrip. Drugi razlog predstavlja 

sam kardiovaskularni sistem, ki je bogat in zapleten, z veliko regulatornimi podsistemi, ki so 
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odvisni od centralne in periferne avtonomne kontrole in posledično močno občutljivi na 

nevrovedenjske procese. Zadnji razlog je tudi povezan s kompleksnostjo kardiovaskularnega 

sistema in njegovo dovzetnostjo za različne motnje, na katere lahko v veliki meri vplivajo 

psihološki dejavniki, kot je na primer stres, zato igra pomembno vlogo tudi v psihosomatski 

medicini (Berntson, Quigley in Lozano, 2007). 

2.2 Merjenje v psihofiziologiji 

Procesi merjenja na področju psihofiziologije so raznoliki. Z njimi kvantificiramo parametre, 

ki opisujejo funkcije določenega fiziološkega sistema ali strukture. Ker metoda merjenja 

psihofizioloških spremenljivk temelji na predpostavki, da se lahko kognitivne funkcije 

posameznika odražajo v njegovih fizioloških odgovorih (Schnotz in Kürschner, 2007), med 

različnimi fiziološkimi parametri in aktivnostjo avtonomnega živčnega sistema pa obstajajo 

velike korelacije (Geršak, 2013), lahko rezultati fizioloških merjenj zagotovijo informacije o 

procesih, kot so čustva, reševanje problemov, drugih kognitivnih procesih ter interakcije med 

njimi. Fiziološke meritve zato predstavljajo širok nabor orodij za odgovarjanje na vprašanja o 

vedenju, kognitivnih procesih in zdravju. 

 

Fiziološki parametri, ki se spreminjajo zaradi psihološkega stanja osebe in jih lahko merimo s 

specifično psihofiziološko biomedicinsko merilno instrumentacijo, so: 

 mišična aktivnost, ki se jo meri s tehniko, imenovano elektromiografija, ki meri 

električne potenciale, ki so povezani s kontrakcijo mišičnih tkiv. Metode merjenja 

segajo od invazivnih igelnih elektrod, vstavljenih v mišično tkivo, do neinvazivnih 

površinskih elektrod, ki so pritrjene na področje kože nad ciljano mišico (Sowden in 

Barrett, 2006); 

 aktivnost žlez znojnic se ocenjuje z merjenjem električne aktivnosti (prevodnosti) kože 

oziroma t. i. elektrodermalne aktivnosti, ki meri spremembe električnih lastnosti kože 

zaradi povečanja aktivnosti znojnic. Osnovna načina sta merjenje z eksosomatsko in 

merjenje z endosomatsko metodo, neinvazivno pa se prevodnost kože lahko meri z 

uporabo enosmerne napetosti (Geršak, 2013); 

 očesni odgovori, ki se kažejo v gibanju oči in spremembi v velikosti zenic. Gibanje se 

meri s pomočjo elektrookulografije, ki uporablja par neinvazivnih elektrod, nameščenih 

okoli očesa. Za merjenje velikosti zenic se uporablja infrardečo svetlobo in kamero 

(angl. low-light-level video camera), ki nudita kontinuirano merjenje premera zenice. 

Lahko se opazuje tudi frekvenco in trajanje mežikanja (Sowden in Barrett, 2006); 

 dihanje se ocenjuje z merjenjem izmenjevanja plinov, natančneje z oksimetrijo, ki meri 

nivo kisika v arterijski krvi, in z infrardečo kapnometrijo, ki preiskuje nivo ogljikovega 

dioksida v pljučih. Opazuje se lahko tudi frekvenco in amplitudo trebušnega in prsnega 

dihanja (Sowden in Barrett, 2006); 

 možganska električna aktivnost, ki jo ustvarja delovanje nevronov v korteksu in 

strukturah mesencefalona, se meri z elektroencefalografijo (EEG). Ker električni tokovi 

generirajo magnetno polje, se za merjenje lahko uporablja tudi magnetnoencefalografijo 

(EMG). EEG-meritve se lahko izvaja z invazivnimi igelnimi elektrodami, nameščenimi 
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neposredno v možgansko skorjo ali globlje strukture, ter neinvazivnimi elektrodami, 

nameščenimi na skalp glave (Sowden in Barrett, 2006); 

 kardiovaskularni odgovori se kažejo skozi različne parametre. Z elektrokardiografijo 

(EKG) se meri električni potencial, ki ga proizvede srčna mišica v obdobju enega 

srčnega utripa. Električne valovne oblike, ki nastanejo zaradi zaporednih kontraktilnih 

odzivov v srčni mišici, se imenujejo PQRST-kompleks. P-val je majhna sprememba v 

potencialu, ki ga povzroči začetno vzburjenje atrijske mišice tik pred krčenjem. QRS-

kompleks predstavlja krčenje levega in desnega prekata, ki črpa kri iz prekatov in jo 

dovaja v pljuča in druge dele telesa. R-val je točka najvišjega vzburjenja, T-val pa 

označuje repolarizacijo prekatov. Faze atrijske in ventrikularne kontrakcije (P–S) 

imenujemo sistolična faza, obdobje relaksacije (T–P) pa diastolična faza. 

Kvantificiranje krvnega tlaka temelji na merjenju valovnih oblik sistolične in 

diastolične faze v arterijski krvi (Sowden in Barrett, 2006). Krvni tlak se lahko meri z 

avskultatornimi merjenji ali s pomočjo oscilometričnih metod, ki za določitev 

sistoličnega, diastoličnega in povprečnega krvnega tlaka uporabljajo oscilacije v tlaku 

v merilni manšeti (Van Montfrans, 2001). Za merjenje krvnega tlaka v določenem 

časovnem intervalu je zaradi hitrih fizioloških sprememb najbolj učinkovito zvezno 

merjenje (Ogorevc idr., 2012). Krvni tlak v času stresorja hitro naraste, nato pa se počasi 

vrne na osnovno raven (Ogorevc idr., 2012). Drugi pomembni kardiovaskularni 

parameter je srčni utrip, ki se ga meri kot število srčnih utripov v eni minuti (Hugdahl, 

1995). Relevantno psihofiziološko mero predstavlja tudi variabilnost srčnega utripa, ki 

jo določa hitrost spreminjajočega srčnega utripa (Garde, Laursen, Jørgensen in Jensen, 

2002). Najpogostejša metoda za merjenje srčnega utripa je elektrokardiografija, kjer se 

šteje R-valove v eni minuti (Sowden in Barrett, 2006). 
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Slika 1. PQRST-valovna oblika posneta z elektrokardiografom 

(1) predstavlja dolžino P-vala, (2) prikazuje PR-interval, (3) predstavlja dolžino QRS, (4) pa 

interval QT (Cabrerizo idr., 2014). 

 

V psihofizioloških meritvah se navadno opazujejo spremembe fizioloških parametrov v 

primerjavi s stabilnim začetnim stanjem (angl. baseline). Ta sprememba je lahko izražena kot 

absolutna sprememba glede na osnovno stanje ali kot relativna sprememba proti začetnem 

stanju. Razlog za to je velika variabilnost teh parametrov posameznika ob različnih časovnih 

trenutkih, ki so tudi odvisni od psihološkega stanja merjene osebe (Geršak, 2013). 

2.3 Vplivi na psihofiziološke meritve 

Izmerjeni psihofiziološki rezultati so občutljivi na veliko različnih dejavnikov, od negotovosti 

merilnih instrumentov ali merilne metode, kalibracije merilnih instrumentov (ali je skala 

merilnika točna), raznih vplivov okolice do negotovosti zaradi psihofizičnega stanja merjene 

osebe. Lahko so odvisni tudi od stanja pred začetkom meritev (bazične ravni psihofizioloških 

spremenljivk), psihološkega vpliva merilne naprave na osebo in zavedanja postopka merjenja 

(sproščenost in udobnost namestitve posameznika in merilne instrumentacije, neprijetnost 

zaradi zvoka ali občutka zračne črpalke, neprijetnost zaradi dolžine merjenja itd.) in naravne 

variabilnosti fizioloških spremenljivk (spreminjanje v času). Pomembni so tudi pravilna izbira 

in namestitev merilnih instrumentov (uporaba manšete za merjenje krvnega tlaka, ki je pravilne 

velikosti, namestitev na ustrezno mesto) in primeren položaj preiskovanca (manšeta v 

hidrostatični višini srca, položaj v skladu s smernicami za merjenje fizioloških parametrov) 

(Gržinič in Geršak, 2013). 
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Slika 2. Vplivi na psihofiziološke meritve 

Puščice s prekinjeno črto prikazujejo dejavnike, ki imajo pomembno vlogo pri psihofizioloških 

meritvah. Ti dejavniki so vpliv nameščanja merilne instrumentacije (a), vpliv premikanja med 

meritvijo (b), vpliv trenutnega psihofiziološkega stanja merjene osebe (c) in vpliv okolice (d). 

Puščice s polno črto pa prikazujejo vire merilne negotovosti, ki so posledica navedenih 

dejavnikov. Ti so negotovost merilnih instrumentov, tako psihološke kakor fiziološke merilne 

instrumentacije (1), negotovost merilne metode (2), negotovost zaradi vpliva okolice (3), 

negotovost zaradi merilne anksioznosti (4), negotovost zaradi psihofizičnega stanja merjene 

osebe (5) in negotovost zaradi naravne variabilnosti psihofizioloških spremenljivk (6) (Gržinič 

in Geršak, 2013). 

 

Ker ima vlogo merjenca človek, meritve pa v praksi niso izvedene v idealnih pogojih, lahko 

omenjeni dejavniki na rezultat različno veliko (ali sploh ne) vplivajo (Gržinič in Geršak, 2013). 

V naslednjih podpoglavjih so natančneje opisani tisti dejavniki, ki smo jih v naši raziskavi še 

natančneje nadzorovali in opazovali.  

2.3.1 Merilna anksioznost 

Anksioznost (angl. state-anxiety) je definirana kot prehodni čustveni odziv, ki vključuje 

neprijetne občutke napetosti in zaskrbljujočih misli ter posameznika pripravi na spoprijemanje 
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s prihajajočimi negativnimi dogodki. Pogosto se pojavi ob prisotnosti strah vzbujajočih 

dražljajev (Spielberger, 1966) ali zaskrbljenosti zaradi možnih negativnih izidov, zaradi česar 

pride do vzburjenja simpatičnega živčnega sistema in sprememb v kardiovaskularnem sistemu. 

Anksioznost opazujemo v kontekstu položaja posamezne osebe v določenem trenutku in v 

določenih okoliščinah (Leary, 1983), zato se velikost njenega vpliva lahko močno razlikuje med 

posamezniki (Putwain, 2008). 

 

Pri navajanju anksioznosti se v naši raziskavi nanašamo na merilno anksioznost (tudi testna 

anksioznost), ki jo opisujemo kot stanje psihične napetosti, ki je posledica sodelovanja v 

merilnem procesu, oziroma izvajanje določene naloge, ko se udeleženec zaveda, da je merjen 

(Geršak, Gržinič in Drnovšek, 2011), in lahko povzroči fiziološke in kognitivne spremembe 

pred, med ali po sodelovanju v merilnem procesu (King, Ollendick in Prins, 2000). Udeleženec 

je lahko anksiozen oziroma psihično napet zaradi vnaprejšnjih pričakovanj, morebitnih 

poznejših posledic izmerjenih vrednosti ali rezultata ter nagnjenosti k želenim izidom, zaradi 

česar lahko pride do spremenjenih rezultatov oziroma odklona od pravega rezultata (Gržinič, 

Geršak, Podlesek in Drnovšek, 2012). Merilna anksioznost je fenomen, ki se pojavlja po vsem 

svetu, pri vseh socialno-ekonomskih razredih in je neodvisen od spola (Mowbray, 2012). 

 

Rezultati raziskav, ki so preverjale vpliv testne anksioznosti na spremembo v 

kardiovaskularnem odzivu, so konsistentni in prikazujejo vpliv višje stopnje testne anksioznosti 

na večjo kardiovaskularno aktivacijo ter posledično občutnejše povišanje srčnega utripa in 

krvnega tlaka pri študentih v času akutnega akademskega stresa (Conley in Lehman, 2012; 

Huwe, Henning in Netter, 1998; Zhang, Su, Peng, Yang in Cheng, 2011). Tudi samo 

pričakovanje naloge lahko povzroči kardiovaskularno aktivacijo. Zanstra, Johnston in Rasbash 

(2011) so proučevali fiziološke odgovore pred, med in po opravljanju kognitivne naloge. 

Poročali so o višjih vrednostih sistoličnega krvnega tlaka in srčnega utripa pred izvajanjem 

naloge v primerjavi z vrednostmi v obdobju po opravljeni nalogi.  

 

Merilna anksioznost lahko vpliva tudi na uspešnost pri reševanju nalog. Nizka stopnja 

anksioznosti lahko olajša reševanje nalog (Hardy, Beattie in Woodman 2007), saj deluje kot 

motivator (Derakshan in Eysenck 2009). Srednja in visoka stopnja merilne anksioznosti pa 

lahko vplivata na slabše reševanje nalog (Bradley idr. 2010). Lang in Lang (2010) poročata tudi 

o tem, da imajo posamezniki z višjimi vrednostmi merilne anksioznosti v primerjavi s tistimi z 

nižjimi vrednostmi merilne anksioznosti slabše rezultate pri akademskih nalogah ter se v večji 

meri izogibajo situacijam, kjer je potrebno akademsko nastopanje. Anksioznost lahko vpliva 

tudi na nadzorno funkcijo pozornosti centralnega izvršilnega sistema in posledično na rezultate 

pri izvedbi nalog (Mowbray, 2012). 

2.3.2 Okolje 

Tudi okolje, v katerem se izvajajo psihofiziološke meritve, lahko vpliva na spremembe v 

fiziologiji. Morebitne napake se lahko pojavijo zaradi spremembe v okolijskih pogojih, kot sta 

na primer temperatura v prostoru, kjer se izvajajo meritve, in sprememba v vlagi ali zračnem 

tlaku (Gržinič in Geršak, 2013). Woodhouse, Khaw in Plummer (1993) poročajo, da se lahko 
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zaradi nižje temperature v prostoru izmerjene vrednosti krvnega tlaka zvišajo za 1,3 mmHg za 

sistolični krvni tlak in 0,6 mmHg za diastolični krvni tlak. Zato je pomembno, da se pri vseh 

udeležencih v določeni študiji vzdržuje enake oziroma kar se da kontrolirane pogoje omenjenih 

parametrov (primerna temperatura in relativna vlaga).  

 

Okolje lahko vpliva tudi na samo merjeno osebo, in sicer z različnimi dejavniki, ki vplivajo na 

človekova čutila. Ti so lahko svetloba, hrup, vonj, tresljaji in podobno. Psihofiziološki 

laboratorij ali drugi prostor, kjer se izvajajo meritve, mora zato biti v tihem, mirnem in 

kontroliranem okolju (mehanske vibracije morajo biti zanemarljive). Odsotnost zvokov v 

okolju je pomembna tudi zaradi posameznikovega zaznavanja le-teh. Gomez in Danuser (2004) 

sta primerjala fiziološke odgovore na šestnajst različnih glasbenih stimulih in šestnajst različnih 

zvokov iz okolja. Ugotovila sta, da se prevodnost kože poveča pri glasbenih dražljajev in ne pri 

zvokih iz okolja, povprečen srčni utrip pa ravno obratno. Na podlagi dobljenih rezultatov sta 

zaključila, da lahko različni akustični stimuli pri posameznikih izzovejo različne fiziološke 

odgovore. Velik vpliv ima lahko tudi prisotnost drugih oseb v prostoru (Gržinič in Geršak, 

2013), kar se še najbolj odraža pri meritvah v kliničnem okolju. Povišanje krvnega tlaka, ki se 

pojavi le ob prisotnosti medicinskega osebja, imenujemo sindrom bele halje (angl. white-coat 

hypertension) (Dolan idr., 2004). 

2.3.3 Socialna podpora 

Na stopnjo kardiovaskularne reaktivnosti med akutnim stresorjem (na primer med izvajanjem 

mentalne aritmetike) lahko vpliva tudi socialna podpora med stresorjem (Allen, Blascovich, 

Tomaka in Kelsey, 1991). Različne raziskave so prinesle različne rezultate o povezavi med 

socialno podporo in fiziološkimi odgovori. Teorija socialne facilitacije (Zajonc, 1965) 

predpostavlja, da lahko prisotnost drugih oseb poveča vzburjenost, ki lahko vpliva tudi na 

učinkovitost pri reševanju nalog. Cacioppo idr. (1990) so dopolnili teorijo in trdili, da prisotnost 

drugih oseb ne vpliva na povišanje samega psihofiziološkega vzburjenja, vendar le poveča 

avtonomno reaktivnost pri specifičnih dražljajih. House (1981) pa je v nasprotju z omenjenima 

študijama poročal o tem, da lahko socialna podpora zmanjša percepcijo, da je določena situacija 

stresna in umiri nevroendokrin sistem, kar privede do tega, da je posameznik manj reaktiven na 

zaznano stresno situacijo. 

 

Socialno podporo lahko predstavljajo tudi domači ljubljenčki. Različne študije poročajo o 

pozitivnem vplivu domačih ljubljenčkov na obvladovanje stresa in zmanjševanje 

kardiovaskularnih odgovorov (Allen idr., 1991; Allen, Blascovich in Mendes, 2002; Barker, 

Knisely, Mccain in Best, 2010; Demello, 1999). Allen idr. (1991) so primerjali fiziološko 

reaktivnost med akutnim stresorjem (mentalno aritmetiko) pri preiskovankah z različnimi 

socialnimi podporami (same, v družbi prijateljice in v družbi svojega psa). Udeleženke v njihovi 

študiji so prikazale najnižjo kardiovaskularno reaktivnost ob prisotnosti svojega psa, najvišjo 

pa ob prisotnosti prijateljice. 

 

Ti korelacijski podatki kažejo na to, da lahko psi vplivajo na zmanjšanje fizioloških odgovorov 

pri akutnem stresorju, ker predstavljajo nekritično in neevalvacijsko čustveno podporo, ki 
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posledično ne povzroči povečane fiziološke reaktivnosti, v nasprotju s fiziološkim dogajanjem 

ob prisotnosti drugih, kritičnih oseb (Allen idr., 1991). V določenih situacijah domače živali 

izpolnjujejo naše socialne potrebe boljše kot drugi ljudje, saj na odnos živali do posameznika 

ne vpliva socialni status osebe, lastnik ne potrebuje posebnih socialnih veščin, da vzbudi 

pozornost svojega ljubljenčka, domače živali so predvidljive v svojih odzivih (Collis in 

McNicholas, 1998), človeka dopolnjujejo in z njim ne tekmujejo (McConnell, Brown, Shoda, 

Stayton in Martin, 2011) ter dajejo občutek varnosti in prijateljstva (Archer, 1997). Na pozitivne 

učinke psa vpliva tudi stopnja navezanosti psa in lastnika. Selzer (1998) opisuje, da so lastniki 

psov, ki imajo višjo stopnjo navezanosti na svoje pse, poročali o večjem učinku socialne 

podpore kakor tisti z nižjo stopnjo navezanosti. 

2.4 Živali v psihofizioloških meritvah 

Raziskovanje psihofizioloških procesov, ki predstavljajo osnove za razumevanje sproščujočih 

učinkov interakcije med domačimi ljubljenčki in ljudmi, je prineslo tri glavne možne razlage 

za ta fenomen: 

 spontani sproščujoči učinki taktilne interakcije z domačimi ljubljenčki na 

kardiovaskularni sistem: Lynch, Thomas, Mills, Malinow in Katcher (1984) poročajo, 

da lahko taktilna interakcija vpliva na zmanjšanje kardiovaskularne reaktivnosti in 

aritmijo. Tudi Vormbrock in Grossberg (1988) navajata ta mehanizem kot verjetno 

vzročno pot za sproščujoče učinke domačih živali; 

 vpliv prisotnosti nekritične (neevalvacijske) čustvene podpore (ali socialne podpore), 

ki jo predstavljajo domače živali (Allen idr., 1991) (natančneje opisano v predhodnem 

poglavju Socialna podpora); 

 klasično pogojevanje sproščujočega odgovora, z drugimi besedami, posameznik lahko 

domačo žival povezuje z občutkom miru, prostega časa, sproščenosti in podobno, tako 

da s časom sama prisotnost domače živali povzroči tudi fiziološko sprostitev 

(Vormbrock in Grossberg, 1988). 

 

Poleg omenjenih razlag so znanstveniki predlagali še en možen mehanizem. Brickel (1982) je 

opisal hipotezo o preusmerjeni pozornosti (angl. attentional shift hypothesis), v skladu s katero 

domače živali preusmerijo pozornost iz stimulusa, ki povzroča anksioznost, kar pomaga ublažiti 

percepcijo le te. Živali so idealne za vlogo preusmerjanja pozornosti, saj so zapletene, 

nepredvidljive, interaktivne in delujejo na taktilnem, vizualnem in auditornem nivoju. 

 

Dosedanje študije na področju direktnega vpliva živali na posameznikovo fiziološko 

reaktivnost in druge vidike zdravja so prinesle mešane rezultate. Kljub temu je veliko raziskav 

pokazalo, da imajo psi (in druge tradicionalne in netradicionalne domače živali) zmožnost 

neposrednega vpliva na zmanjševanje stresa in anksioznosti. Ti učinki so bili dokazani tako na 

fizioloških in endokrinih parametrih kakor tudi na subjektivnih ocenah stresa in anksioznosti 

ter so konsistentni med obema spoloma (Allen idr., 2012). V naslednjih podpoglavjih so na 

kratko predstavljene tiste psihofiziološke (in nekatere druge) študije, ki so prinesle pozitivne 

rezultate omenjenih parametrov. 
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2.4.1 Vpliv na kardiovaskularne odzive 

Prisotnost domačih živali ima lahko velik vpliv na kardiovaskularne odgovore med akutnim 

stresorjem v laboratorijskem okolju. Allen idr. (1991, 2002) so raziskovali fiziološke odgovore 

posameznikov med reševanjem nalog matematične aritmetike v prisotnosti domačega psa ali 

mačke, ki se je prosto gibala po prostoru, kjer je potekalo testiranje, in zato taktilna interakcija 

ni bila mogoča. Allen idr. (1991) so primerjali kardiovaskularne odgovore udeleženk v treh 

različnih testnih pogojih (kontrolna skupina, skupina, kjer je bila prisotna prijateljica, in 

skupina, kjer je bil prisoten pes) in poročali, da so imele udeleženke, pri katerih je bil prisoten 

pes, manjšo fiziološko reaktivnost (nižje vrednosti sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, 

srčnega utripa in prevodnosti kože) v primerjavi z drugima dvema skupinama. O podobnih 

rezultatih poročajo tudi Allen idr. (2002), katerih rezultati so pokazali, da so imeli udeleženci 

v skupini, kjer je bil prisoten pes (ali mačka), nižje vrednosti krvnega tlaka in srčnega utripa v 

času začetnega mirovanja, občutno manjšo fiziološko reaktivnost med stresorjem in hitrejšo 

vrnitev parametrov v začetno stanje v primerjavi z drugimi testnimi skupinami (kontrolna 

skupina, prisotnost partnerja ali prisotnost prijatelja). Poleg fizioloških odgovorov med 

psihološkim stresom so Allen idr. (2002) merili tudi fiziološke odgovore med fiziološkim 

stresom, in sicer med nalogo, kjer so morali udeleženci za določen čas držati roko v ledeni vodi 

(angl. cold pressor test). Rezultati so se ujemali s tistimi, izmerjenimi med psihološkim 

stresorjem.  

 

Barker idr. (2010) poročajo še o nižjih parametrih stresa in anksioznosti pri lastnikih psov, 

katerih lasten pes je bil prisoten med reševanjem Stroopove naloge, in nižji fiziološki 

reaktivnosti med reševanjem Stroopove naloge pri lastnikih psov, pri katerih je bil prisoten 

neznani pes. Allen, Shykoff in Izzo (2001) so pokazali, da lahko prisotnost domačega 

ljubljenčka po šestmesečni uporabi zdravil za zdravljenje hipertenzije za kar polovico zmanjša 

fiziološko reaktivnost (vrednosti krvnega tlaka) med izvajanjem nalog mentalne aritmetike in 

govornih nalog v primerjavi z reaktivnostjo pri pacientih, ki niso lastniki domačih ljubljenčkov 

(pri izvajanju obeh nalog pred začetkom uporabe zdravila za hipertenzijo sta imeli obe skupini 

podobne fiziološke odgovore med stresorjem). Prisotnost tradicionalne in netradicionalne 

domače živali lahko vpliva tudi na hitrejše znižanje fizioloških parametrov v fazi mirovanja po 

psihološkem stresorju. V testnem pogoju, pri katerem sta bila prisotna pes ali domača koza, so 

udeleženci prikazali hitrejše nižanje vrednosti krvnega tlaka in srčnega utripa (Demello, 1999). 

 

Tudi študije, kjer so raziskovali, kako prisotnost živali vpliva na fiziološke parametre v 

laboratorijskem okolju brez aplikacije dodatnih stresorjev, so prinesle podobne rezultate. 

Somerwill, Kruglikova, Robertson, Hanson in MacLin (2008) poročajo o precejšnjem znižanju 

diastoličnega krvnega tlaka, ki je sledilo taktilni interakciji s psom ali mačko. Taktilna, vizualna 

in verbalna interakcija s psom so povzročile nižje vrednosti krvnega tlaka med taktilno 

interakcijo v primerjavi z drugima dvema in nižje vrednosti srčnega utripa med taktilno in 

verbalno interakcijo s psom v primerjavi z obema interakcijama hkrati. Kot najboljša 

komponenta za nižanje fizioloških parametrov se je tako pokazala taktilna interakcija 

(Vormbrock in Grossberg, 1988). O podobnih rezultatih poročata tudi Grossberg in Alf (1985), 

ki sta merila krvni tlak in srčni utrip udeležencev med počitkom, božanjem psa, branjem in 
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pogovarjanjem. Vsi fiziološki parametri so bili najnižji v fazi počitka in občutneje nižji v fazi 

božanja psa v primerjavi s fazami branja in pogovarjanja, kar ponovno prikazuje sproščujoče 

učinke taktilne interakcije z domačimi živalmi. 

2.4.2 Vpliv na stopnjo anksioznosti 

Pri obeh študijah, opisanih v tem poglavju, ni govora o merilni anksioznosti, temveč o 

anksioznosti, ki se pojavi v umetno ustvarjeni »travmatični« stresni situaciji. Lass-Hennemann, 

Peyk, Streb, Holz in Michael (2014) so kot stresor v svojem eksperimentu uporabili travmatični 

filmski odlomek (angl. trauma-film-paradigm), ki so ga udeleženci gledali v štirih možnih 

pogojih (sami, v spremstvu prijaznega, a nepoznanega psa, v družbi prijazne osebe ali s plišasto 

igračo v obliki živali). Preiskovanci, ki so filmski odlomek gledali v spremstvu psa, so poročali 

o nižjih vrednostih subjektivne anksioznosti (merjene z vprašalnikom STAI-S) in nižjih 

vrednostih negativne emocionalnosti (merjene z vprašalnikom PANAS) v primerjavi z osebami 

v pogoju, kjer so bili sami ali pa s plišasto igračo. Prisotnost prijaznega nepoznanega psa in 

prijaznega nepoznanega človeka je prinesla podobne rezultate. Zaključili so, da lahko prisotnost 

psa vpliva na zmanjšanje subjektivne anksioznosti ob analogni travmi. 

 

V drugi študiji pa je stresor predstavljala prisotnost tarantele v laboratoriju (in pretveza, da jo 

bodo določeni preiskovanci morali tekom eksperimenta držati v rokah). Udeleženci so bili 

razdeljeni v pet skupin, v katerih so bile prisotne različne živali oziroma predmeti (kontrolna 

skupina, prisotnost zajca, prisotnost igrače v obliki zajca, prisotnost želve in prisotnost igrače 

v obliki želve). Vrednosti subjektivne anksioznosti (merjene z vprašalnikom STAI) so bile nižje 

pri obeh pogojih, v katerih je bila prisotna živa žival in so bile neodvisne od posameznikovega 

odnosa do živali. Zaključili so, da že samo prisotnost in taktilna interakcija z živimi živalmi 

nudita sproščujoče učinke in zmožnost vplivanja na stopnjo anksioznosti in ni omejena le na 

živali z mehko dlako (Shiloh, Sorek in Terkel, 2003). O podobnih rezultatih sta poročala tudi 

Buttelmann in Römpke (2014), ki sta (z vprašalnikom STAI) preverjala vpliv prisotnosti psa, 

ribe ali rože na subjektivno oceno anksioznosti študentov med izvajanjem govorne naloge (v 

primerjavi s kontrolno skupino). Tako kakor v prej omenjeni študiji se je pokazal sproščujoči 

učinek vseh živih bitij (tudi rastlin) v primerjavi z osebami v kontrolni skupini. 

2.4.3 Vpliv na uspeh pri reševanju nalog 

Le ena psihofiziološka študija je prinesla rezultate, ki kažejo na vpliv prisotnosti psa na boljše 

reševanje kognitivnih nalog. Petinštirideset žensk, lastnic psov, je boljše reševalo naloge 

mentalne aritmetike v prisotnosti svojega psa, v primerjavi s tistimi, ki so naloge reševale v 

prisotnosti prijateljice (Allen idr., 1991).  

 

Gee in sodelavci so izvedli vrsto nadzorovanih (nepsihofizioloških) laboratorijskih poskusov, 

kjer so raziskovali vpliv prisotnosti psa na izvedbo različnih kognitivnih in motoričnih nalog 

pri otrocih. V teh študijah so ugotovili, da otroci ob prisotnosti psa potrebujejo manj pomoči 

pri spominskih nalogah, kar potencialno kaže na izboljšano koncentracijo (Gee, Crist in Carr, 

2010), kažejo manj napak pri kognitivnih nalogah (Gee, Church in Altobelli, 2010) in 
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prikazujejo izboljšano prepoznavanje objektov (Gee, Belcher, Grabski, DeJesus in Riley, 

2012). Številne druge raziskave so pokazale pozitiven vpliv prisotnosti psa tudi na uspešnost 

otrok pri izvajanju bralnih nalog (Hall, Gee in Mills, 2016). 

2.4.4 Vpliv lastnega psa 

V več različnih študijah, v katerih so kot socialno podporo uporabili prijaznega, za udeležence 

nepoznanega psa, prisotnost le-tega ni prinesla želenih sproščujočih učinkov (Gee, Friedmann, 

Stendahl, Fisk in Coglitore, 2014; Kingwell, Lomdahl in Anderson, 2001; Straatman, Hanson, 

Endenburg in Mol, 1997). Po drugi strani pa avtorji, ki so v svojih raziskavah proučevali 

udeležence in njihove lastne pse, poročajo o nižjih vrednostih krvnega tlaka (Baun, Bergstrom, 

Langston in Thoma, 1984; Grossberg in Alf, 1985) in poudarjajo pomembnost pozitivnega 

odnosa med udeležencem in psom, ki vpliva na znižanje fizioloških parametrov (Grossberg idr., 

1988). Poleg krvnega tlaka pa Barker idr. (2010) poročajo tudi o nižjem srčnem utripu in 

subjektivni oceni anksioznosti pri udeležencih (vsi lastniki psov), ki so bili tekom stresorja 

(reševanja Stroopove naloge) v prisotnosti lastnega psa, v primerjavi s skupino, ki je bila v 

družbi neznanega psa. 

 

Poleg psa, ki velja za tradicionalno domačo žival, tudi prisotnost netradicionalnega hišnega 

ljubljenčka, na primer domače kače, lahko pripomore k nižji kardiovaskularni reaktivnosti 

lastnika. Kača ni žival, ki jo navadno povezujemo z občutkom varnosti ali čustvene (socialne) 

podpore, ki bi lahko pripomogla k zmanjšanju fizioloških parametrov, vendar rezultati 

raziskave, ki jih poroča Eddy (1996), kažejo, da petnajstletno sobivanje s kačo in navezanost 

nanjo prineseta podobne rezultate kardiovaskularnega odziva kakor pri študijah, narejenih na 

tradicionalnih domačih ljubljenčkih, kar še poudari, kako močno sta povezana čustvena 

komponenta odnosa z domačo živaljo in njen sproščujoči učinek. 
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3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN HIPOTEZE  

Glavni raziskovalni problem magistrskega dela je bil ugotoviti, kako prisotnost lastnega psa 

med reševanjem stresnih mentalnih nalog vpliva na subjektivno oceno anksioznosti, uspešnost 

pri reševanju nalog in spremembo posameznikovih kardiovaskularnih odzivov. Dosedanje 

psihofiziološke raziskave so prinesle mešane rezultate, zato sem se odločila oblikovati 

eksperiment, ki je po strukturi podoben študijam, narejenim v tujini, vendar vključuje 

izboljšave, ki so jih raziskovalci priporočali v svojih zaključkih. Primer je uporaba dveh 

ponovljenih, ločenih testiranj z določenim časovnim razmikom, enega s prisotnostjo psa in 

enega brez prisotnosti psa. Ta način so v dosedanjih študijah navedli kot boljšo alternativo več 

različnim testnim pogojem v enem samem testiranju, predvsem pri študijah z manjšim številom 

udeležencev ali dvema ločenima skupinama udeležencev, pri katerih je le pri eni prisoten pes 

(Demello, 1999; Grossberg, Alf in Vormbrock, 1988). Pomemben skupni imenovalec študij, ki 

niso pokazale želenega neposrednega vpliva psov, je tudi ta, da so v omenjene študije vključili 

prijaznega, a neznanega psa, ki so ga udeleženci srečali prvič. Posledično sem se odločila, da v 

svoj eksperiment vključim udeležence z lastnim psom (lastniki ali sobivajoči). Poleg tega sem 

uporabila pripomočke (vprašalnike in stresne naloge), ki so standardizirani in so se v dosedanjih 

psihofizioloških študijah izkazali kot najbolj uspešni oziroma učinkoviti (Ogorevc idr., 2011). 

 

Cilj raziskave je torej najti empirične dokaze o vplivu prisotnosti psa na lastnikovo 

kardiovaskularno reaktivnost med izvajanjem stresne mentalne naloge. Hipoteze, ki so bile 

oblikovane na podlagi obstoječe literature, so naslednje: pričakujem nižji nivo zaznane 

anksioznosti (nižje vrednosti vprašalnika STAI-X1) ob prisotnosti psa, nižji nivo vseh treh 

fizioloških mer (sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter srčnega utripa) ob prisotnosti 

psa in uspešnejše reševanje nalog (boljši rezultati pri testu mentalne aritmetike v obeh 

težavnostnih pogojih) in manjše število narejenih napak, vse ob prisotnosti psa. Pričakujem tudi 

poročanje o subjektivnih sproščujočih učinkih domačega psa tako tekom sodelovanja v 

eksperimentu kakor tudi v vsakdanjem življenju. 
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4 METODE  

V naslednjih podpoglavjih je natančneje predstavljen empirični del raziskave. 

4.1 Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 30 prostovoljcev, univerzitetnih študentov (21 žensk in 9 moških) iz 

različnih podiplomskih in dodiplomskih študijskih smeri, starih med 22 in 27 let (M = 24,4 leta; 

SD = 1,6). Ena udeleženka se zaradi neznanih razlogov ni želela udeležiti druge meritve, zato 

sem na koncu raziskave imela popolne podatke le 29 udeležencev (20 žensk in 9 moških; M = 

24,5 leta; SD = 1,5). Vsi udeleženci so ustrezali naslednjim kriterijem: bili so zdravi 

prostovoljci, brez kardiovaskularnih obolenj, normotenzični in brez motenj srčnega ritma. Vsi 

so podpisali izjavo o prostovoljnem sodelovanju v meritvah (glej Prilogo 4). 

 

Zaradi proučevanja vplivov lastnega psa so bili vsi udeleženci primarni lastniki psa 

(25 udeležencev; 83,3 %) ali sobivajoči v gospodinjstvu s psom (5 udeležencev; 16,7 %), 

omenjeni pes pa je moral biti po njihovi lastni oceni sposoben na ukaz mirno ležati ob njih in 

upoštevati druga osnovna navodila. Psi, udeleženi v študiji, so bili različnih starosti 

(M = 5,6 leta; SD = 3,5), različno dolgo so prebivali z udeleženci (M = 5 let; SD = 3,3) in bili 

različnih pasem (mešanci, čistokrvni brez rodovnika in čistokrvni rodovniški psi). 

4.2 Pripomočki 

Vse pripomočke za izvajanje fizioloških meritev in računalnik s potrebno programsko opremo 

je priskrbel Laboratorij za metrologijo in kakovost Fakultete za elektrotehniko Univerze v 

Ljubljani. 

4.2.1 Fiziološke meritve 

Podatke sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter srčnega utripa sem pridobila z zveznim 

neinvazivnim merilnikom krvnega tlaka CNAP Monitor 500 (CNSystems Medizintechnik, 

Austria). Nasprotno metodi merjenja zveznega krvnega tlaka z invazivnim arterijskim 

katetrom, ki se jo uporablja v klinične namene na oddelku za intenzivno nego, je merjenje s 

sistemom CNAP neinvazivno ter posledično primernejše za uporabo v raziskovalne namene. 

Naprava meri krvni tlak s pomočjo treh manšet (Slika 3). Dve manjši napihljivi manšeti, 

nameščeni pod prva členka prstov, zaznavata oscilacije krvnega pretoka in ohranjata konstanten 

volumen v prstnih arterijah s pomočjo krmilnika, nameščenega na nadlaket iste roke. CNAP 

določi vrednosti arterijskega tlaka, izmerjene s prstnima manšetama s pomočjo oscilometrične 

meritve, izvedene z napihljivo manšeto, nameščeno na nadlaket iste roke. Določevanje nivoja 

krvnega tlaka je opravljeno matematično, s kombiniranjem vrednosti, izmerjenih z vsemi 

manšetami (Wagner, 2015).  
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Slika 3. Zvezni neinvazivni merilnik krvnega tlaka CNAP Monitor 500 

(1) CNAP Monitor 500 z zaslonom s časovnim prikazom fizioloških vrednosti in nadzorno 

ploščo, (2) napihljiva manšeta za merjenje oscilometričnih vrednosti krvnega tlaka, (3) krmilnik 

za nadzor volumna krvi v prstnih arterijah, (4) napihljivi prstni manšeti (BIOPAC Systems, 

Inc., 2017a). 

 

Izmerjeni signali so bili posneti in procesirani s pomočjo programskega paketa AcqKnowledge 

4.1 (Biopac, USA). Pri vseh testiranjih sem z merilnim sistemom Biopac MP150 pridobivala 

podatke tudi o prevodnosti kože udeležencev. Elektrodi za merjenje prevodnosti sta bili 

nameščeni na končno blazinico sredinca in kazalca nedominantne roke. Zaradi tehničnih težav 

z zajemanjem podatkov prevodnosti kože, ki sem jih odkrila šele ob predprocesiranju podatkov 

ob koncu meritev, sem dejansko uporabne podatke posnela le pri majhnem številu udeležencev, 

zato sem bila primorana izključiti prevodnost kože kot raziskovalni parameter. 
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Slika 4. Signali zveznega merjenja sistolične, diastolične in povprečne vrednosti krvnega tlaka 

in srčnega utripa v programskem paketu AcqKnowledge (BIOPAC Systems, Inc., 2017b) 

4.2.2 Merjenje anksioznosti 

Za subjektivno ocenjevanje anksioznosti udeležencev sem uporabila kratko različico 

vprašalnika STAI-X1 (angl. State–Trait Anxiety Inventory), ki meri anksioznost kot trenutno 

stanje in je priredba angleške verzije (Abed, Hall in Moser, 2011). Udeleženec na 5-stopenjski 

lestvici (1 – sploh ne drži, 2 – nekoliko drži, 3 – srednje drži, 4 – pretežno drži, 5 – povsem 

drži) označuje, v kolikšni meri se v tem trenutku počuti razburjeno, lagodno, živčno, 

preplašeno, sproščeno in zadovoljno.  

 

Preverjanje merskih lastnosti angleške verzije lestvice je pokazalo zadovoljivo stopnjo 

zanesljivosti (Cronbachova alfa ,84) (Abed, idr., 2011). Za prevedeno slovensko različico 

lestvice pa so na Katedri za psihološko metodologijo Filozofske fakultete UL na vzorcu 

46 oseb, računano z Guttmanovano lambdo 2, ugotovili podobno stopnjo zanesljivosti. Za 

numerično obliko lestvice je bila λ2 = ,844, za grafično obliko lestvice pa λ2 = ,872 

(Neobjavljeni podatki Katedre za psihološko metodologijo Oddelka za psihologijo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani, 2015, v Testen, 2015). 

 

Na koncu druge meritve sem udeležencem podala tudi nekaj kratkih vprašanj o subjektivnem 
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mnenju o sproščujočih učinkih njihovega psa nanje v tem specifičnem kontekstu in na splošno 

v domačem okolju (Priloga 2). 

4.2.3 Kognitivne naloge  

Kot stresor sem uporabila test matematičnega odštevanja (angl. mathematical subtraction test – 

MAT) (Brod, Fenci, Hejl in Jirka, 1959), pri katerem se od štirimestnega števila (v našem 

eksperimentu smo se odločili za število 1079) (Ogorevc idr., 2011) z maksimalno hitrostjo na 

glas odšteva drugo število (v mojem eksperimentu sem se odločila za števili 3 in 13) (Allen idr., 

1991; Ogorevc idr., 2011). Test na kratko imenujemo tudi mentalna aritmetika in velja za 

standardno nalogo za umetno ustvarjanje stresa v laboratoriju. S pomočjo literature sem se 

odločila za dve fazi odštevanja različnih težavnosti (Allen idr., 1991).  

 

Poleg tega, da sem test matematičnega odštevanja uporabila kot stresor za opazovanje 

sprememb v fizioloških odgovorih, sem ob izvajanju le-tega pri preiskovancih preverjala tudi 

uspešnost pri reševanju. Opazovala sem napake pri odštevanju in končno število, do katerega 

je udeleženec pri odštevanju prišel do izteka triminutnega intervala (nižja kot je bila številka, 

večja je bila uspešnost). Odločila sem se za triminutni interval izvajanja naloge (Ogorevc idr., 

2011), saj je dovolj dolg, da le izredno redki udeleženci pri nalogah odštevanja zmorejo priti 

do števila 0. 

4.3 Postopek eksperimenta 

Eksperiment je potekal v dveh fazah. Vsak udeleženec se je meritev udeležil dvakrat, enkrat 

sam in enkrat v spremstvu svojega psa. Uporabila sem rotacijo pogojev in s tem zagotovila 

naključnost meritev v prisotnosti psa ali brez prisotnosti psa. Med obema fazama je bilo 

približno en mesec časovnega razmika. 

 

Meritve so potekale individualno, v prostorih Gimnazije in veterinarske šole BIC Ljubljana in 

prostorih Centra za starejše občane Lucija. Udeleženec je obe meritvi opravil na isti lokaciji in 

ob podobni uri, v času eksperimenta pa sva bila v prostoru prisotna le jaz in udeleženec (ter v 

eni od meritev njegov pes). Pred pričetkom testiranj sta bili v prostoru preverjeni temperatura 

in vlaga ter po potrebi prilagojeni do te mere, da so bile vrednosti kar se da podobne pri vseh 

udeležencih. Oba prostora, kjer so potekale meritve, sta se nahajala v mirnem okolju, kjer ni 

bilo potrebnega dodatnega nadzora zunanjega hrupa in morebitnih drugih motenj, le okna so 

bila tekom eksperimenta zaprta in prekrita z roletami. 

 

Položaj udeleženca med meritvijo je bil v skladu s priporočili za merjenje krvnega tlaka, in sicer 

vzravnano sede na stolu z naslonjalom, s stopali stabilno na tleh (noge niso smele biti 

prekrižane) in roko udobno položeno na mizo pred njim (Pickering idr., 2005). Manšeta 

zveznega merilnika krvnega tlaka je bila nameščena okoli nadlakti nedominantne roke, drugi 

sestavni deli merilnika pa na zgornji del podlakti ter okoli sredinca in prstanca nedominantne 

roke. Pes je na dvignjenem podestu prosto ležal ob desnem boku udeleženca na dosegu proste 

roke.  
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Slika 5. Pravilen položaj telesa in roke med merjenjem krvnega tlaka.  

Sredina manšete mora biti v višini srca (označeno z znaki x) (Pickering idr., 2005). 

 

Ob prihodu v laboratorij sem udeleženca posedla za mizo, na kateri je bil postavljen računalnik. 

V meritvi, ko je bil pes prisoten, sva najprej psa za nekaj minut pustila, da se je prosto gibal po 

laboratoriju, in se s tem izognila kasnejši radovednosti in želji po raziskovanju novega prostora. 

Udeleženec je med tem prebral in podpisal soglasje o prostovoljni udeležbi v eksperimentu in 

rešil splošni vprašalnik o osebnih podatkih. Psa sva namestila na njemu namenjen prostor ob 

udeležencu, ta pa je rešil kratko različico vprašalnika STAI-X1. Namestila sem mu 

instrumentacijo za merjenje krvnega tlaka, srčnega utripa in prevodnosti kože. Ko je zaključil 

z reševanjem vprašalnika, sem računalnik odstranila in sedla na drugo stran mize. Zagnala sem 

napravo, ki je začela z nekajminutno kalibracijo, v tem času sem udeležencu na grobo opisala 

zaporedje faz eksperimenta, pri tem pa mu nisem povedala, koliko časa bo trajala vsaka 

posamezna faza in kako bodo izgledale kognitivne naloge. 

 

Začetna faza mirovanja se je pričela takrat, ko je bila kalibracija uspešna in se je na zaslonu 

pojavil kontinuiran graf udeleženčevih fizioloških podatkov. Ob prisotnosti psa sem dodatno 

počakala, da se je ta namestil ob udeležencu in popolnoma umiril. Ta začetna faza je trajala pet 

minut, saj je takšen tudi priporočen čas za sproščanje pred pričetkom merjenja krvnega tlaka 

(Pickering idr., 2005). Udeležencu sem naročila, naj se čim bolj udobno namesti in sprosti ter 

naj ne govori, roko na katero je bila nameščena merilna instrumentacija, pa naj ima popolnoma 

mirno. S tem sem zmanjšala pogostost nehotenih premikov, ki bi lahko vplivali na izmerjene 

vrednosti. V pogoju, ko je bil pes prisoten, ga je udeleženec lahko z drugo roko mirno božal. 
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Slika 6. Shema eksperimenta 

 

Ob koncu faze sproščanja sem udeleženca opozorila, da bo pričel z reševanjem kognitivne 

naloge. Pokazala sem mu list papirja, na katerem je bilo z veliki številkami napisano število 

1079, in mu dala naslednja navodila: »Od napisanega števila na glas odštevaj število 3. Odštevaj 

kar se da hitro, če narediš napako, te bom opozorila, ti jo popravi in nadaljuj. Ko bo konec 

naloge, te bom opozorila, takrat zaključi z odštevanjem in se sprosti kakor v fazi mirovanja na 

začetku. Lahko pričneš z odštevanjem.« Takrat sem odmaknila list s številom in zagnala 

štoparico. Ta faza je trajala tri minute, morebitne napake sem sproti zapisovala, na koncu pa 

izpisala končno število, do katerega je udeleženec prišel med odštevanjem. Ob koncu 

triminutnega intervala sem udeleženca opozorila, da je naloga končana in je čas za fazo 

sproščanja. Vmesna faza mirovanja je prav tako trajala tri minute. V pogoju, ko je bil pes 

prisoten, ga je udeleženec lahko mirno božal tako v fazi mirovanja kakor med izvajanjem 

naloge. 

 

Sledila je faza odštevanja števila 13. Udeleženca sem ponovno opozorila, da bo pričel z 

reševanjem kognitivne naloge. Pokazala sem mu list papirja, na katerem je bilo z velikimi 

številkami napisano število 1079, in mu dala naslednja navodila: »Od napisanega števila na glas 

odštevaj število 13. Odštevaj kar se da hitro, če narediš napako, te bom opozorila, ti jo popravi 

in nadaljuj. Ko bo konec naloge, te bom opozorila, takrat zaključi z odštevanjem in se sprosti 

kakor v sedanji fazi mirovanja. Lahko pričneš z odštevanjem.« Kakor med prejšnjo kognitivno 

nalogo sem sproti zapisovala morebitne napake in končno število, do katerega je udeleženec 

prišel med triminutnim odštevanjem, in ga na koncu opozorila, da je naloga končana in sledi 

faza sproščanja. Ta je ponovno trajala tri minute, v pogoju, ko je bil pes prisoten, ga je 

udeleženec lahko mirno božal tako v fazi mirovanja kakor med izvajanjem naloge.  

 

Po končani zadnji fazi sproščanja se je fiziološko merjenje končalo. Udeležencu sem odstranila 

merilne naprave in prinesla računalnik, na katerem je ponovno izpolnil kratko različico 

vprašalnika STAI-X1 in odgovoril na nekaj kratkih vprašanj o subjektivnem doživljanju 
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prisotnosti psa med eksperimentom in na sploh v domačem okolju. Druga meritev, ki je 

potekala čez en mesec, je bila enaka, vendar udeleženci do takrat tega niso vedeli, saj jim po 

prvi meritvi nisem podala nobenih informacij o tem, kako bo izgledal drugi del. 

4.4 Zajemanje in obdelava podatkov 

Rezultate splošnega vprašalnika o osebnih podatkih, vrednosti obeh vprašalnikov STAI-X1 in 

odgovore na vprašanja o subjektivnem doživljanju prisotnosti psa sem pridobila s pomočjo 

Googlovega obrazca za brezplačno ustvarjanje anket, ki podatke sproti shranjuje in jih z 

vgrajeno funkcijo izvozi v Excel. Vrednosti vprašalnika STAI-X1 sem nato za vsakega 

posameznika seštela, saj končni rezultat predstavlja seštevek vrednosti vseh šestih postavk. 

Tiste postavke, ki opisujejo pozitivna občutja, se vrednotijo obrnjeno, zato višja končna 

vrednost predstavlja višjo stopnjo trenutne anksioznosti. 

 

Surove podatke o vrednostih sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka in srčnega utripa, 

pridobljene s kontinuiranim merilnikom CNAP, sem najprej predprocesirala v programskem 

paketu AcqKnowledge, kjer sem odstranila osamelce in napake zaradi merilne instrumentacije 

ter nehotenih premikov (angl. moving artefacts). Nato sem povprečne vrednosti vseh 

parametrov in vsake eksperimentalne faze posebej (povprečne vrednosti zadnjih dveh minut 

začetne faze mirovanja in povprečne vrednosti celotnega intervala obeh naslednjih faz 

mirovanja in opravljanja kognitivne naloge) označila in z vgrajeno funkcijo izvozila v Excel.  

 

Zbrane podatke sem statistično obdelala s programskim paketom SPSS (IBM, SPSS Statistics). 

Z multivariatno analizo variance (angl. multivariate analysis of variance – MANOVA) sem 

preverila učinek zaporedja pogojev ter interakcije prisotnosti psa in zaporedja pogojev. Nato 

sem za preverjanje pomembnosti prisotnosti psa na fiziološko reaktivnost, subjektivno oceno 

anksioznosti in uspešnost pri reševanju nalog uporabila analizo variance (angl. analysis of 

variance –  ANOVA) za mešane načrte. Za računanje moči testov sem uporabila programsko 

opremo G*Power 3 (Faul, Erdfelder, Lang in Buchner, 2007). 
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5 REZULTATI 

V naslednjih podpoglavjih so natančneje predstavljeni rezultati statistične analize fizioloških 

podatkov, in sicer za vsak raziskovan parameter posebej, rezultati analize vrednosti STAI-X1, 

uspešnosti pri reševanju matematičnih nalog in kratkega vprašalnika o subjektivnem 

doživljanju prisotnosti psa. 

5.1 Vpliv prisotnosti psa na sistolični krvni tlak 

Najprej sem preverjala vpliv prisotnost psa na zmanjšanje sistoličnega krvnega tlaka pri 

preiskovancih v začetni fazi mirovanja, med prvo kognitivno nalogo (odštevanje števila 3), med 

vmesnim mirovanjem, drugo kognitivno nalogo (odštevanje števila 13) in med končnim 

mirovanjem. 

 

Tabela 1. Opisna statistika vrednosti sistoličnega krvnega tlaka 

 Prisotnost psa N    M SD 

ZM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

115,92 

108,65 

14,43 

11,48 

ZM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

119,67 

119,05 

22,98 

15,79 

MA3_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

120,13 

113,23 

14,77 

12,13 

MA3_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

124,51 

121,69 

18,61 

11,20 

VM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

118,27 

110,53 

13,61 

14,61 

VM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

123,86 

114,96 

21,32 

10,76 

MA13_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

120,56 

111,55 

11,58 

13,85 

MA13_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

121,81 

118,30 

22,93 

10,19 

KM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

120,63 

110,19 

13,11 

13,05 

KM_prva meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

115,16 

115,30 

21,89 

13,83 

Opombe: ZM = začetno mirovanje, MA3 = odštevanje števila 3, VM = vmesno mirovanje, MA13 = 

odštevanje števila 13, KM = končno mirovanje, Prisotnost psa = vrstni red pogojev 

(prisotnost/neprisotnost psa). 
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Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

3,952, p < ,057 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev, F(1, 27) = 1,955, p < ,134, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na sistolični krvni tlak 

pri nobeni od raziskovalnih faz, razen v vmesnem mirovanju, kjer je pomemben vpliv psa, F(1, 

27) = 1,170,  p < ,042, vendar je velikost učinka, merjena z delnim eta kvadratom majhna. 

Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Rezultati ANOVE za sistolični krvni tlak 

 F p 2
p  1 - β 

Začetno mirovanje 1,927 ,176 ,042 0,4 

Odštevanje števila 3 1,958 ,173 ,012 0,6 

Vmesno mirovanje 1,170 ,042 ,001 0,4 

Odštevanje števila 13 0,685 ,415 ,018 0,3 

Končno mirovanje 0,285 ,598 ,022 0,2 

 

5.2 Vpliv prisotnosti psa na diastolični krvni tlak 

Nato sem preverjala, če prisotnost psa vpliva na zmanjšanje diastoličnega krvnega tlaka pri 

preiskovancih v začetni fazi mirovanja, med prvo kognitivno nalogo (odštevanje števila 3), med 

vmesnim mirovanjem, drugo kognitivno nalogo (odštevanje števila 13) in med končnim 

mirovanjem. 
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Tabela 3. Opisna statistika vrednosti diastoličnega krvnega tlaka 

 Prisotnost psa N   M SD 

ZM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

66,21 

66,22 

11,19 

9,44 

ZM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

66,99 

68,28 

11,49 

8,72 

MA3_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

72,95 

70,16 

13,15 

9,33 

MA3_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

72,49 

71,24 

9,96 

7,72 

VM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

64,37 

63,79 

11,59 

9,69 

VM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

65,57 

65,72 

9,49 

6,98 

MA13_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

70,78 

67,87 

12,72 

9,75 

MA13_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

69,06 

72,95 

11,06 

9,39 

KM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

65,71 

64,13 

12,12 

9,55 

KM_prva meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

64,06 

67,44 

10,72 

10,14 

Opombe: ZM = začetno mirovanje, MA3 = odštevanje števila 3, VM = vmesno mirovanje, MA13 = 

odštevanje števila 13, KM = končno mirovanje, Prisotnost psa = vrstni red pogojev 

(prisotnost/neprisotnost psa). 

 

Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

0,017, p < ,899 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev, F(1, 27) = 0,794, p < ,475, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na diastolični krvni tlak 

pri nobeni od raziskovalnih faz. Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 4. 

 

Tabela 4. Rezultati ANOVE za diastolični krvni tlak 

 F p 2
p  1 - β 

Začetno mirovanje 0,240 ,628 ,003 0,2 

Odštevanje števila 3 0,354 ,557 ,028 0,2 

Vmesno mirovanje 0,345 ,561 ,001 0,2 

Odštevanje števila 13 0,256 ,617 ,069 0,2 

Končno mirovanje 0,072 ,793 ,055 0,1 

5.3 Vpliv prisotnosti psa na srčni utrip 

Preverila sem tudi, če prisotnost psa vpliva na zmanjšanje srčnega utripa pri preiskovancih v 

začetni fazi mirovanja, med prvo kognitivno nalogo (odštevanje števila 3), vmesnim 
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mirovanjem, drugo kognitivno nalogo (odštevanje števila 13) in končnim mirovanjem. 

 

Tabela 5. Opisna statistika vrednosti srčnega utripa 

 Prisotnost psa N   M SD 

ZM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

69,55 

71,28 

12,25 

12,38 

ZM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

77,70 

82,47 

17,05 

19,89 

MA3_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

79,48 

78,96 

15,81 

13,73 

MA3_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

84,03 

90,04 

13,63 

16,30 

VM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

69,94 

70,74 

13,91 

13,96 

VM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

77,00 

80,62 

15,13 

16,31 

MA13_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

79,44 

77,63 

18,04 

15,32 

MA13_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

82,84 

87,51 

15,99 

17,15 

KM_prva meritev 
Ne 

Da 

15 

14 

72,07 

70,78 

16,90 

13,75 

KM_druga meritev 
Ne 

Da 

14 

15 

77,18 

78,27 

18,53 

15,07 

Opombe: ZM = začetno mirovanje, MA3 = odštevanje števila 3, VM = vmesno mirovanje, MA13 = 

odštevanje števila 13, KM = končno mirovanje, Prisotnost psa = vrstni red pogojev 

(prisotnost/neprisotnost psa). 

 

Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

0,445, p < ,511 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev, F(1, 27) = 1,874, p < ,148, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na srčni utrip pri nobeni 

od raziskovalnih faz. Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 6. 

 

Tabela 6. Rezultati ANOVE za srčni utrip 

 F p 2
p  1 - β 

Začetno mirovanje 3,356 ,071 ,014 0,8 

Odštevanje števila 3 1,975 ,171 ,071 0,6 

Vmesno mirovanje 2,627 ,117 ,007 0,7 

Odštevanje števila 13 1,112 ,301 ,037 0,4 

Končno mirovanje 1,202 ,283 ,003 0,5 
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Slika 7. Povprečne vrednosti sistoličnega (SYS) in diastoličnega (DIA) krvnega tlaka in srčnega 

utripa (HR) v vseh fazah merjenja, ob prisotnosti in neprisotnosti psa 

5.4 Vpliv prisotnosti psa na anksioznost 

Udeleženci so vprašalnik STAI-X1 reševali štirikrat, na začetku obeh meritev in ob koncu obeh 

meritev. Preverjala sem, če prisotnost psa vpliva na zmanjšanje subjektivne ocene anksioznosti 

(nižje vrednosti vprašalnika) pri obeh rezultatih vprašalnika, rešenega na začetku in pri obeh 

rezultatih vprašalnika, rešenega na koncu. 

 

Tabela 7. Opisna statistika vrednosti vprašalnika STAI-X1 

 Prisotnost psa N   M SD 

STAI-X1_pred_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

10,07 

10,13 

3,56 

2,37 

STAI-X1_pred_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

11,36 

9,33 

4,58 

3,12 

STAI-X1_po_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

11,93 

8,87 

4,79 

2,07 

STAI-X1_po_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

11,07 

10,47 

3,52 

3,66 

 

Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

0,001, p < ,982 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev, F(1, 27) = 1,259, p < ,272, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na vrednosti vprašalnika 

STAI-X1, izvedenega pred ali po meritvah. Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 8. 
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Tabela 8. Rezultati ANOVE vrednosti vprašalnika STAI-X1 

 F p 2
p  1 - β 

STAI-X1_pred 0,095 ,760 ,057 0,2 

STAI-X1_po 0,089 ,768 ,101 0,1 

5.5 Vpliv prisotnosti psa na uspešnost pri reševanju nalog   

Udeleženci so imeli dve kognitivni nalogi različnih težavnosti, in sicer hitrostno odštevanje 

števila 3 in števila 13 od začetnega števila 1079. Nižje število, do katerega je udeleženec prišel 

med odštevanjem, predstavlja boljšo uspešnost pri nalogi. Preverjala sem, če prisotnost psa 

vpliva na boljše reševanje obeh nalog. 

 

Tabela 9. Opisna statistika rezultatov mentalne aritmetike 

 Prisotnost psa N   M SD 

Odštevanje3_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

862,13 

825,80 

54,04 

64,25 

Odštevanje3_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

827,00 

865,20 

84,41 

76,05 

Odštevanje13_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

607,53 

536,47 

140,39 

143,71 

Odštevanje13_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

564,57 

635,27 

229,89 

201,63 

 

Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

0,163, p < ,689 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev,  F(1, 27) = 0,427, p < ,519, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na rezultate pri nobeni 

od nalog mentalne aritmetike. Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 10. 

 

Tabela 10. Rezultati ANOVE mentalne aritmetike 

 F p 2
p  1 - β 

Odštevanje števila 3 0,011 ,919 ,388 0,1 

Odštevanje števila 13 0,060 ,808 ,391 0,1 

 

Poleg uspešnosti pri odštevanju sem opazovala tudi število narejenih napak pri obeh nalogah in 

preverila, če prisotnost psa vpliva na manjše število narejenih napak. 
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Tabela 11. Opisna statistika števila napak med mentalno aritmetiko 

 Prisotnost psa N   M SD 

Napake3_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

3,00 

1,07 

2,03 

1,16 

Napake3_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

2,50 

1,87 

2,21 

1,59 

Napake13_prva 
Ne 

Da 

15 

14 

5,13 

3,40 

1,96 

1,50 

Napake13_druga 
Ne 

Da 

14 

15 

4,71 

2,93 

2,23 

0,88 

 

Rezultati multivariatne analize variance so pokazali, da učinek zaporedja pogojev, F(1, 27) = 

1,120, p < ,299 ter interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev, F(1, 27) = 1,334, p < ,258, 

nista statistično značilna. Prisotnost psa ni imela pomembnega učinka na število napak med 

izvajanjem mentalne aritmetike. Dobljene vrednosti so prikazane v Tabeli 12. 

 

Tabela 12. Rezultati ANOVE napak med mentalno aritmetiko 

 F p 2
p  1 - β 

Odštevanje števila 3 0,062 ,805 ,120 0,1 

Odštevanje števila 13 0,519 ,477 ,001 0,3 

5.6 Kratek vprašalnik o subjektivnem doživljanju prisotnosti psa   

29 udeležencev je odgovarjalo na sedem kratkih vprašanj, šest od teh je bilo zaprtega tipa z 

dvema možnima odgovoroma (Da/Ne), eno vprašanje pa je bilo odprtega tipa. Rezultati 

vprašalnika so predstavljeni v Tabeli 13. 
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Tabela 13. Odgovori kratkega vprašalnika o subjektivnem doživljanju prisotnosti psa 

Odgovori 

Vprašanja   

Število 

oseb 

Odgovor 

Da 

Odstotki Odgovor 

Ne 

Odstotki 

1) Ali ste se počutili bolj 

sproščeno ob meritvi, ko je bil vaš 

pes prisoten? 

29 27 93,1% 2 6,9% 

2) Menite, da ste lažje izvajali 

matematične naloge ob prisotnosti 

vašega psa? 

29 21 72,4% 8 27,6% 

3) Če ste na zgornje vprašanje 

odgovorili z da, zakaj tako menite? 
19 Vprašanje odprtega tipa 

4) Menite, da se ob delu v 

domačem okolju počutite bolj 

sproščeno ob prisotnosti vašega 

psa, kakor brez njega? 

29 28 96,6% 1 3,4% 

5) Vas je skrbelo počutje vašega 

psa v času meritev? 
29 16 55,2% 13 44,8% 

6) Če ste na zgornje vprašanje 

odgovorili z da; menite, da ste bili 

zaradi tega bolj pod stresom, kakor 

če pes ne bi bil prisoten? 

16 1 6,2% 15 93,8% 

7) Menite, da ima vaš pes na 

splošno na vas sproščujoč učinek? 
29 29 100% 0 0% 

 

Od 21 udeležencev, ki so na drugo vprašanje odgovorili z da, jih je 19 odgovorilo tudi na 

vprašanje odprtega tipa (Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, zakaj tako menite?). 

Seznam dobesedno izpisanih odgovorov na to vprašanje se nahaja v Prilogi 3, sama pa sem 

odgovore razdelila v tri skupine/kategorije. Kvalitativna analiza je pokazala, da je največ 

udeležencev (16; 84,2 %) opisalo, da ima prisotnost psa nanje pomirjajoč/sproščujoč učinek. 

2 udeleženca (10,5 %) sta navedla, da se del njihove pozornosti prenese s percepcije težavnosti 

naloge na njihovega psa, 1 udeleženec (5,3 %) pa je napisal, da mu prisotnost psa pomaga pri 

operaciji s števili.  
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6 RAZPRAVA 

V raziskovalni nalogi sem na majhnem vzorcu študentov, večinoma ženskega spola, ki so 

lastniki ali sobivajo s psom, preverjala vpliv njihovega lastnega psa na kardiovaskularno 

reaktivnost med stresorjem, oceno subjektivne anksioznosti in uspešnost pri reševanju 

kognitivne naloge. Fiziološki parametri, ki sem jih raziskovala, so bili sistolični in diastolični 

krvni tlak ter srčni utrip. Pri vseh udeležencih sem merila tudi prevodnost kože, vendar zaradi 

tehničnih težav pri predprocesiranju podatkov le-ti niso bili uporabni za nadaljnje analize. 

Oceno subjektivne anksioznosti sem merila s kratko različico vprašalnika STAI-X1, in sicer 

pred in po obeh testnih pogojih. Kot stresor sem uporabila mentalno aritmetiko (hitrostno 

odštevanje določenega števila od začetnega števila), ki velja za standardno nalogo za umetno 

ustvarjanje stresa v laboratorijskem okolju. Mentalna aritmetika ni služila le kot stresor, 

preverjala sem namreč tudi uspešnost pri reševanju le-te in število narejenih napak. Uporabila 

sem načrt ponovljenih meritev. Pes je bil prisoten pri eni od opravljenih meritev, pri drugi pa 

ne, vrstni red teh dveh pogojev pa je bil med udeleženci določen naključno. 

 

Najbolj obsežen del študije je predstavljalo raziskovanje kardiovaskularnih fizioloških 

parametrov. Preverjala sem vpliv psa na sistolični in diastolični krvni tlak ter srčni utrip v vsaki 

posamezni fazi merjenja, in sicer v začetem mirovanju, prvi kognitivni nalogi (odštevanju 

števila 3), vmesnem mirovanju, drugi kognitivni nalogi (odštevanju števila 13) in končnem 

mirovanju. Presenetljivo, statistična analiza ni pokazala nobenega učinka prisotnosti psa na 

nobenega od raziskovanih parametrov in v nobeni od naštetih faz eksperimenta, razen zelo 

majhen učinek na sistolični krvni tlak v fazi vmesnega mirovanja (s sicer zelo majhno velikostjo 

učinka). Tudi vrstni red pogojev in interakcija prisotnosti psa in zaporedja pogojev nista bila 

statistično značilna. Dobljeni rezultati se ujemajo z ugotovitvami v nekaterih drugih podobnih 

študijah. Prisotnost psa ni vplivala na zmanjšanje sistoličnega, diastoličnega in povprečnega 

krvnega tlaka ter srčnega utripa med izvajanjem nalog delovnega spomina (Gee idr., 2014), 

med izvajanjem Stroopove naloge (Kingwell idr., 2001) in med govornim nastopanjem 

(Straatman idr. 1997). Z izjemo povprečnega krvnega tlaka, ki ga Lass-Hennemann idr. (2014) 

niso preverjali, so tudi oni poročali o enakih rezultatih, kakor v prej opisanih študijah, le da so 

kot stresor uporabili travmatične filmske posnetke. Zanimive podatke je prinesla študija 

Somervilla idr. (2008), kjer je imela prisotnost psa ali mačke vpliv le na zmanjšanje 

diastoličnega krvnega tlaka, nobenega vpliva pa na sistolični krvni tlak in srčni utrip.  

 

Možnih razlogov za dobljene rezultate je veliko. Najbolj verjetnega predstavlja dovoljena 

taktilna interakcija udeleženca in njegovega psa skozi celoten potek raziskave. Manjše 

povišanje fizioloških parametrov v pogoju, ko je pes prisoten, je zato preprosto lahko posledica 

povečanega gibanja roke oziroma aktivnosti ob božanju in dotikanju psa. Pri različnih študijah, 

pri katerih ni bila dovoljena taktilna interakcija s psom, so poročali o njegovih sproščujočih 

učinkih (Allen idr., 1991; Allen idr., 2002; Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch, J in Messent, 

1983 in Friedmann, Locker in Lockwood, 1993). 

 

Tudi drugi raziskovalci omenjajo dovoljeno taktilno interakcijo kot možen dejavnik za višje 

fiziološke vrednosti od pričakovanih. Demello (1999) jo kot razlog opisuje zato, ker so v 
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njegovi študiji vsi ostali dejavniki ostali nespremenjeni. Udeležencem je bila namreč dovoljena 

taktilna interakcija le v enem od pogojev (druga pogoja sta bila še neprisotnost psa in prisotnost 

psa, z dovoljeno le vizualno interakcijo). Rezultati meritev so pokazali višjo fiziološko 

reaktivnost v pogoju, ko je bila taktilna interakcija dovoljena, kakor v tistem, v katerem ni bila. 

Tudi tisti udeleženci, ki se v pogoju z dovoljeno taktilno interakcijo niso odločili zanjo, so imeli 

nižje fiziološke vrednosti. Za raziskovanje faktorja gibanja v nadaljnjih raziskavah je Demello 

(1999) predlagal, da bi morala biti enaka stopnja in intenziteta gibanja dovoljena pri vseh 

udeležencih in v vseh testnih pogojih. Za simulacijo gibanja v pogojih, ko pes ni prisoten ali 

taktilna interakcija z njim ni dovoljena, je predlagal dodajanje določenega predmeta, ki se ga 

posameznik v tem pogoju dotika, kakor bi se psa.  
 

Podobnega mnenja so bili tudi Gee idr. (2014), ki so opazovali fiziološke odgovore med 

izvajanjem naloge delovnega spomina v treh različnih pogojih (v prisotnosti psa, v prisotnosti 

neznanega človeka in v prisotnosti igrače v obliki psa). Tudi oni so navedli povečano aktivnost 

in gibanje udeležencev zaradi taktilne interakcije v pogoju s psom skozi celoten potek 

eksperimenta. Tega gibanja pa ni bilo mogoče opazovati v drugih dveh testnih pogojih, niti v 

pogoju z igračo. Predvidevali so, da je ta fizična aktivnost povzročila ravno dovolj dodatnega 

fiziološkega vzburjenja, da je le-to izničilo sproščujoč učinek prisotnosti psa. Dodali so tudi, da 

v pogoju, ko taktilna interakcija ni bila dovoljena, učinek psa ni bil dovolj velik, da bi vplival 

na znižanje fizioloških parametrov, in tudi v pogoju s psom ni bil dovolj velik, da bi kljuboval 

relativno majhnemu fizičnemu gibanju.  

 

Poleg taktilne interakcije lahko na udeleženca vplivata tudi gibanje in aktivnost psa. Kot je 

pričakovano pri živih živalih, se bodo le-te kljub navodilom premikale in bile aktivne 

(spreminjanje položaja, dreganja lastnika, odzivnost na različne dražljaje v laboratoriju ali 

okolici). Ta aktivnost pa ima lahko vlogo dodatne motnje ali deluje na spremembo pozornosti 

udeleženca, kar lahko povzroči povišano fiziološko reaktivnost in izniči sproščujoče učinke. 

Dosedanje raziskave niso prikazale konsistentnih rezultatov, ki bi potrdili, da je prav gibanje 

ob interakciji s psom ali njegovo premikanje odgovorno za manjši sproščujoči učinek, zato je 

mehanizem za tem fenomenom najverjetneje veliko bolj zapleten in kompleksen (Gee idr., 

2014). 

 

Drugi avtorji poročajo še o nekaterih drugih možnih vzrokih. Pomanjkanje učinka prisotnosti 

psa lahko povežemo z velikostjo stresorja, saj dosedanji podatki kažejo, da imajo psi večji vpliv 

pri visokostresni situaciji v primerjavi z manj intenzivno stresno situacijo, ki je umetno 

ustvarjena v laboratoriju (Friedmann, 1990). Kognitivne naloge, uporabljene za umetno 

ustvarjanje stresne situacije, kot je Stroopova naloga ali mentalna aritmetika, ne predstavljajo 

dobrega približka stresnim situacijam, ki se jih doživi v vsakdanjem življenju. Poleg tega pa je 

zaradi fizioloških merilnikov in druge instrumentacije gibanje udeležencev fizično omejeno, 

kar lahko povzroči dodaten občutek neprijetnosti in preusmeri pozornost stran od psa (Kingwell 

idr., 2001). Somervill idr. (2008) navajajo, da lahko potencialni avtonomni učinek interakcije z 

živaljo deluje z zamudo in se ga lahko opazi šele po določenem času. Friedman (1995) pa meni, 

da je lahko kombinacija neznanega prostora (ki ga predstavlja laboratorij) in kognitivnega 

stresorja za udeležence stresna do take mere, da izniči sproščujoče učinke prisotnosti psa.  
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Ne samo, da prisotnost psa v moji študiji ni pripomogla k znižanju fizioloških parametrov, v 

nekaterih primerih so bile vrednosti celo nekoliko višje v pogoju, ko je bil pes prisoten. Pri 

opazovanju povprečnih vrednosti sem ugotovila, da je bil sistolični krvni tlak višji v fazi 

mirovanja in v fazi opravljanja prve kognitivne naloge, ko je bil pes prisoten pri drugi meritvi. 

Pri vrednostih diastoličnega krvnega tlaka sem to ugotovila v fazi končnega mirovanja, ko je 

bil pes prisoten v prvi meritvi, ter v fazi začetnega in vmesnega mirovanja, ko je bil pes prisoten 

v drugi meritvi. Najbolj presenetljiva je bila ugotovitev, da so bile vrednosti srčnega utripa višje 

v vseh petih raziskovalnih fazah pri tistih udeležencih, pri katerih je bil pes prisoten v drugi 

meritvi. O podobnih ugotovitvah je poročal tudi Demello (1999), ki je preverjal vpliv 

prisotnosti psa ali domače koze na fiziološke odgovore med izvajanjem mentalne aritmetike in 

drugih podobnih nalog. Predpostavljal je, da prisotnost domačih ljubljenčkov med opravljanjem 

kognitivnih nalog lahko poveča fiziološko reaktivnost, saj predstavlja dodatne, potencialno 

moteče dražljaje v situaciji, v kateri je udeleženec že pod predhodnim pritiskom zaradi izvajanja 

nalog. Predvideval je tudi, da obstaja možnost, da so udeleženci v fazah mirovanja, ko je bil 

pes prisoten, od njega prejemali določeno stopnjo stimulacije, ki je povečala fiziološko 

reaktivnost in je bila zato višja v primerjavi s sproščenim stanjem, ko je bil pes odsoten in se je 

udeleženec zavestno poskušal popolnoma sprostiti. 

 

Statistična analiza je pokazala, da prisotnost psa ni imela pomembnih vplivov na subjektivno 

oceno anksioznosti, izmerjeno s kratko verzijo vprašalnika STAI-X1. Povprečne končne 

vrednosti lestvice so bile nekoliko nižje pri obeh meritvah na začetku raziskave in obeh 

meritvah na koncu raziskave takrat, ko je bil pes prisoten, vendar ta razlika ni bila dovolj velika, 

da bi bila statistično pomembna. O podobnih rezultatih so poročali tudi Straatmann idr. (1997), 

ki sicer niso izvajali ponovljenih meritev, vendar med kontrolno skupino, pri kateri pes ni bil 

prisoten, in eksperimentalno skupino, pri kateri je bil pes prisoten, med stresorjem, ki ga je 

predstavljala govorna naloga, niso našli pomembnih razlik v stopnji anksioznosti. 

Predpostavljali so, da je bil stres, povzročen s kognitivno nalogo, prevelik, da bi na njegovo 

zmanjšanje pripomogla prisotnost prijaznega, a nepoznanega psa. Menim, da je za rezultate 

anksioznosti moje študije odgovoren eden od možnih dejavnikov, ki sem jih v prejšnjih 

odstavkih opisala v zvezi s fiziološkimi odgovori, saj tudi Straatmann idr. (1997) predlagajo, 

da so na kardiovaskularne odgovore in oceno anksioznosti vplivali enaki dejavniki. 

 

Prisotnost psa ni imela vpliva na uspešnost pri reševanju nalog, kar se razlikuje od rezultatov 

edine študije do sedaj, pri kateri so raziskovali vpliv prisotnosti psa, prijateljice ali nobenega 

od naštetih na uspešnost pri nalogah mentalne aritmetike. Allen idr. (1991) so namreč poročali 

o manj uspešnejšem reševanju nalog v pogoju, ko je bila prisotna prijateljica, v primerjavi s 

tistim, kadar so bile udeleženke same ali v družbi svojega psa. Kakor pri rezultatih fizioloških 

odzivov in subjektivne ocene anksioznosti je njihova razlaga težavna zaradi veliko različnih 

faktorjev, ki nanje lahko vplivajo. Dva udeleženca sta menila, da jima je šlo računanje slabše v 

pogoju s psom, saj navadno uporabljata prste za pomoč pri računanju, takrat pa tega nista mogla 

početi, saj sta med izvajanjem naloge božala psa. Zanimiv odgovor, povezan z vplivom psa na 

računanje, pa je v vprašalniku o subjektivnem doživljanju psa podal eden od udeležencev, ki je 

dejal, da mu ob prisotnosti psa številke prej pridejo na pamet. Za natančnejšo raziskovanje 

udeleženčeve izjave in raziskovanje vplivov psa na tem nivoju nasploh bi bile potrebne 
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nadaljnje fenomenološke ali podobne raziskave, ki do sedaj še niso bile narejene. 

 

Na koncu druge meritve so udeleženci rešili tudi kratek vprašalnik o subjektivnem doživljanju 

prisotnosti psa, saj sem želela dobiti dodaten vpogled v dogajanje med meritvami in zaradi 

morebitne pomoči pri razlaganju dobljenih rezultatov. Kljub nasprotujočim si rezultatom 

fizioloških parametrov, anksioznosti in uspešnosti pri kognitivni nalogi so udeleženci v veliki 

večini poročali o tem, da so se počutili bolj sproščeni ob meritvi, ko je bil njihov pes prisoten, 

navedli so tudi, da so lažje izvajali matematične naloge ob prisotnosti psa. Približno polovica 

udeležencev je dejala, da jih je skrbelo počutje njihovega psa v času meritev, vendar so menili, 

da zaradi tega niso bili bolj pod stresom, kakor če pes ne bi bil prisoten. Podobno so udeleženci 

odgovarjali tudi na vprašanja o sproščujočih učinkih psa izven raziskave. Poročali so namreč, 

da se tudi ob delu v domačem okolju počutijo bolj sporočeno ob prisotnosti psa. Vsi udeleženci 

so na vprašanje, če menijo, da ima njihov pes nanje na splošno sproščujoč učinek, odgovorili 

pritrdilno. Čeprav se odgovori na zastavljena vprašanja ne ujemajo z rezultati drugih 

raziskovanih parametrov, kažejo na subjektivne sproščujoče učinke psa pri veliki večini 

udeležencev tako tekom raziskave kakor v vsakdanjem življenju. Ti odgovori le še potrjujejo 

prej opisane možne razlage, da imajo psi lahko sproščujoče učinke med stresorjem, vendar ti 

ne pridejo do izraza zaradi drugih pridruženih faktorjev, ki lahko njihov učinek izničijo. 

6.1 Omejitve in pomanjkljivosti raziskave  

Osnovna pomanjkljivost moje raziskave je majhen in starostno omejen vzorec udeležencev. 

Premajhno število sodelujočih ima še posebno velik vpliv zato, ker smo izvajali ponovljene 

meritve. Razlog za tolikšno število preiskovancev je ta, da sem imela velike težave z zbiranjem 

udeležencev na sploh. Le malokateri študent ima svojega psa pri sebi med študijem, mnogi pa 

živijo predaleč, da bi svojega psa pripeljali le na eno meritev. Veliko jih je odpadlo tudi zato, 

ker so menili, da njihov pes ni sposoben mirno ležati med raziskavo ali upoštevati druga 

osnovna navodila. Mnoge pa je odvrnilo to, da bi se morali raziskave udeležiti dvakrat. 

Pomanjkanje primernih kandidatov me je pripravilo do tega, da sem raziskavo opravljala na 

dveh različnih lokacijah, kar tudi ni najbolj optimalno pri psihofizioloških meritvah, vendar 

sem, kakor sem tudi omenila v poglavju o postopku eksperimenta, redno preverjala različne 

morebitne moteče dejavnike v laboratoriju ter okolici in jih prilagajala tako, da so bili na obeh 

lokacijah kar se da podobni. Kljub temu je izvajanje meritev v identičnih pogojih za popolnoma 

vsakega udeleženca, še posebej v psihofizioloških meritvah, nemogoče. Populacijo izključno 

študentov pa sem izbrala zato, ker bi pri mlajših udeležencih potrebovala pisno izjavo staršev 

ali skrbnikov, pri starejših osebah pa so veliko bolj pogoste motnje srčnega ritma, povišan krvni 

tlak in druge kardiovaskularne motnje (Yazdanyar in Newman, 2009).  

 

Druga pomanjkljivost raziskave je ta, da zaradi obvladljivosti eksperimenta nisem dodatno 

preverjala psihofizičnega stanja vsake osebe pred začetkom meritev. Odziv med meritvami je 

namreč lahko odvisen tudi od bazične ravni psihofizioloških spremenljivk (Gržinič in Geršak, 

2013), kot so na primer osebnostne lastnosti, trenutno psihološko stanje udeleženca (doživljanje 

psiholoških vprašalnikov in instrumentov, okolice in meritev samih), podatki o predhodnih 

dejavnostih (fizičnih dejavnostih, naspanosti ali morebitni utrujenosti) in drugih podatkih o 
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prehranjevalnih navadah, uživanju alkohola in kave, kajenju, morebitni nosečnosti, družinski 

anamnezi (kardiovaskularnih motenj), socialni anamnezi in podobno.  

 

Lahko bi preverjala tudi odnos lastnika do svojega psa in odnos posameznika do reševanja 

matematičnih nalog, ki predstavljata dodaten faktor, ki bi lahko vplival na rezultate 

psihofizioloških meritev. Za oboje obstajajo primerni vprašalniki v angleškem jeziku. Za 

preverjanje odnosa do domačih živali obstaja vprašalnik Pet Attitude Scale – PAS (Temper, 

Salter, Dickey, Baldwin in Veleber, 1981), ki je bil že večkrat uporabljen v psihofizioloških 

študijah, kjer so preverjali učinek prisotnosti psa (Allen idr., 1991; Allen idr., 2002; Grossberg 

idr., 1988 in Lass-Hennemann idr., 2014). Za merjenje matematične anksioznosti, ki predstavlja 

občutek napetosti ali tesnobe, ki ovira manipulacijo s števili in reševanje matematičnih 

problemov v vsakdanjem življenju in v akademskih pogojih (Richardson in Suinn, 1972), je 

največkrat uporabljena lestvica, imenovana Mathematics Anxiety Rating Scale – MARS 

(Richardson in Suinn, 1972). Za obe lestvici prevod v slovenskem jeziku še ne obstaja in njune 

merske lastnosti še niso bile preverjene na slovenski populaciji. Prav tako v Sloveniji še ne 

obstaja nobena podobna ali primerljiva lestvica, ki bi jo lahko uporabila brez dodatnega 

prevajanja in preverjanja zanesljivosti in veljavnosti.  

 

Kljub temu da smo imeli presenetljivo malo težav s premikanjem in neubogljivostjo psov, so 

bile te vseeno prisotne. Živali so nepredvidljive in hitro odzivne na različne slušne in druge 

dražljaje, kar lahko pomembno vpliva na spremembe v fizioloških parametrih. To še posebej 

velja v psihofizioloških meritvah, kjer se posameznikovo odzivnost meri kontinuirano skozi 

celotno dolžino raziskave. To je pomanjkljivost, ki jo je težko odpraviti, saj najboljšo 

alternativo predstavljajo terapevtski in drugi delavni psi, ki so bolje trenirani od drugih psov in 

bolj navajeni dolgoročnega mirnega ležanja na ukaz. Kljub vsemu je določena stopnja gibanja 

še vedno pričakovana, saj so psi še vedno nepredvidljivi in lahko tudi njihov manjši premik ali 

sprememba položaja vpliva na povečano fiziološko reaktivnost lastnika. 

 

Omejitev predstavlja tudi merilna instrumentacija, saj ne obstajajo absolutno natančni merilniki 

zveznega krvnega tlaka. Uporabljeni merilnik ima merilno napako, ki se lahko giblje do okoli 

5 mmHg (Smolle, Schmid, Prettenthaler in Weger, 2015), kar lahko vpliva na rezultate meritev 

in jo je treba upoštevati pri interpretaciji meritev. 

 

Zadnja pomanjkljivost študije je značilna za vse psihofiziološke raziskave, ki se izvajajo v 

laboratorijskem okolju, in predstavlja nezmožnost uporabe rezultatov v aplikativne namene. 

Pogoji, v katerih se izvajajo meritve, so namreč umetno ustvarjeni v laboratoriju in ne morejo 

odražati naravnih stresnih in drugih situacij vsakdanjega življenja. Brez preverjanja enakega 

vpliva tudi v naravnem okolju izsledkov iz laboratorijskega ne moremo veljavno posplošiti. 
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6.2 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Poleg upoštevanja in odprave pomanjkljivosti moje pilotne študije, ki so opisane v prejšnjem 

poglavju, bi bilo metodologijo možno dodatno izboljšati s preverjanjem še drugih fizioloških 

parametrov, kot sta temperatura in prevodnost kože, katerih podatka v svoji študiji nisem mogla 

uporabiti. Raziskavo bi lahko razširili tudi z uporabo slikovnih ali funkcijskih metod za 

proučevanje možganske aktivnosti. 

 

Omenila sem, da bi bilo pomembno raziskovati morebitne sproščujoče vplive prisotnosti psa 

tudi v drugačnih pogojih, bolj podobnih stresnim situacijam v vsakdanjem življenju. Merilne 

naprave za merjenje fizioloških parametrov se hitro modernizirajo in obstaja veliko različnih 

vrst prenosnih merilnikov kardiovaskularnih parametrov in prevodnosti kože, ki bi omogočili 

merjenje odzivov izven laboratorijskega prostora, vendar so veliko manj robustni in zanesljivi 

kakor laboratorijski merilniki (Geršak, 2013). Dodatno težavo, ki bi se pri tem pojavila, pa 

predstavlja otežena zmožnost nadzorovanja okolja, ki ga nudi laboratorij, in posledično večje 

število motečih faktorjev, ki lahko vplivajo na fiziološke odgovore posameznika, zato bi 

nadzorovanje le-teh predstavljalo dodaten izziv. 

 

Preverili bi lahko tudi, če je stopnja gibanja in aktivnosti psa tako med raziskavo kot na splošno 

lahko odvisna tudi od osebnih značilnosti psa, kot so na primer nivo treninga in seveda pasme. 

Zanimivo bi bilo preveriti, če imajo psi z opravljenim večjim številom ur vsakdanjega in 

formalnega treninga drugačne vplive na lastnike kakor tisti z manjšim  številom ur. Enako velja 

tudi za raziskovanje razlik med psi različnih pasem, saj so ti različnih velikosti (od zelo majhnih 

do zelo velikih). Različne pasme pa imajo tudi različne značilnosti dlake (popolnoma kratke do 

zelo dolge, ravne ali kodraste), katerih lastnosti bi bilo dobro preveriti, če imajo ob taktilni 

interakciji različne vplive na človeka. 

 

Študije o situacijskem vplivu psa in drugih domačih živali na stresne in druge parametre bi 

lahko razširili tudi na raziskovanje dolgoročnih vplivov domačih ljubljenčkov, predvsem vplive 

na posameznikov kardiovaskularni sistem in pridružene patologije, kar bi lahko prineslo 

pomembne indikatorje za ohranjanje in varovanje zdravja. 
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7 SKLEP 

V opravljeni pilotni študiji nisem potrdila nobene od zastavljenih hipotez. Pričakovane rezultate 

sem dobila le ob poročanju o subjektivnih sproščujočih učinkih častnega psa tekom 

eksperimenta in v vsakdanjem življenju. Menim, da izvedena študija ni dovolj kompleksna za 

odkrivanje praktično pomembnih učinkov, kljub temu da sem upoštevala nasvete drugih 

avtorjev za dopolnitev njihovih predhodnih študij. Uporabila sem metodo ponovljenih meritev, 

kjer je bil vsak udeleženec svoja kontrola, vendar predvidevam, da vzorec ni bil dovolj velik, 

da bi prikazal pomembne učinke prisotnosti lastnega psa na kardiovaskularno reaktivnost med 

stresorjem, uspešnost pri opravljanju kognitivne naloge in zaznavanje subjektivne anksioznosti. 

Za nadaljevanje raziskovanja na tem področju predlagam odpravljanje pomanjkljivosti moje 

pilotne študije in proučevanje sproščujočih vplivov psov in drugih živali tudi v drugačnih 

pogojih, najbolje takšnih, ki kar se da simulirajo stresne situacije, ki smo jih deležni v 

vsakdanjem življenju. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1. Kratek vprašalnik o subjektivnem doživljanju prisotnosti psa 

1) Ali ste se počutili bolj sproščeno ob meritvi, ko je bil vaš pes prisoten? 

○ Da  

○ Ne 

 

2) Menite, da ste lažje izvajali matematične naloge ob prisotnosti vašega psa? 

○ Da      

○ Ne 

 

3) Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, zakaj tako menite? 

__________________________________________________________________________ 

 

4) Menite, da se ob delu v domačem okolju počutite bolj sproščeno ob prisotnosti vašega psa, 

kakor brez njega? 

○ Da      

○ Ne 

 

5) Vas je skrbelo počutje vašega psa v času meritev? 

○ Da      

○ Ne 

 

6) Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da; menite, da ste bili zaradi tega bolj pod stresom, 

kakor če pes ne bi bil prisoten? 

○ Da      

○ Ne 

 

7) Menite, da ima vaš pes na splošno na vas sproščujoč učinek? 

○ Da      

○ Ne 
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Priloga 2. Dobesedni odgovori na vprašanje odprtega tipa 

Menite, da ste lažje izvajali matematične naloge ob prisotnosti vašega psa? Če ste na 

zgornje vprašanje odgovorili z da, zakaj tako menite? 

Ker me prisotnost mojega psa pomirja in sprošča. 

ker me pomirja 

Od nekdaj sem imela rada živali, zato menim, da me prisotnost mojega kužka že od nekdaj 

pomirja, saj se počutim bolj varno in sproščeno, ko je zraven mene. 

Ker sem manj dvomil vase, saj je bil del moje pozornosti usmerjen na to, da bo pes sproščen 

in miren. 

Ker me pomirja prisotnost psa, v kolikor je ta sproščen ob meni. 

Ker me njegova prisotnost pomirja. 

Kadar se je pojavila živčnost ob iskanju števila, sem pogledal psičko in sem se hitro 

sprostil. 

Pes te sprejela in ima rad brezpogojno, tudi ce delas napake, zato se pocutim bolj sprosceno 

in manj pod pritiskom 

Ker me njena prisotnost pomirja 

Ker prisotnost psa blagodejno deluje na socloveka 

Dotik zivali sproscujoce deluje, zato mi je bilo lazje razmisljat 

Sem bolj mirna 

Hitreje so mi prisle stevilke na pamet 

Zaradi prisotnosti psa, me je pomirjal, tudi on je bil miren. 

Saj odmislis problem oziroma dano situacijo ko se zamotis z cim drugim v tem primeru z 

psom 

Ker me njen pogled pomirja 

Ker me pomirja. 

Ker me pes pomirja 

Ker me kuža pomirja, osrečuje 
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IZJAVA 

 

Spodaj podpisani izr. prof. dr. Gregor Geršak, vodja projekta Vpliv prisotnosti psa na 

psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge, izjavljam, da bodo vaši fiziološki 

podatki in rezultati psiholoških testov uporabljeni le v raziskovalne namene Laboratorija za 

metrologijo in kakovost (LMK) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Podatki bodo 

obdelani v obliki skupinskih povprečij. Pri tem se zavezujemo, da bodo ostali anonimni. 

 

Udeleženec je upravičen do rezultatov svojih meritev. V kolikor želi, ga lahko obvestimo o 

bistvenih izsledkih raziskave. Udeleženec lahko od meritev kadarkoli brez navajanja razlogov 

odstopi. 

 

 

Podpis vodje projekta: 

 

 

Spodaj podpisana testna oseba ______________________________ soglašam z udeležbo v 

meritvah in izjavljam, da sem seznanjena s postopkom meritev ter dovoljujem anonimno 

uporabo zbranih fizioloških in psiholoških podatkov za znanstveno-raziskovalne namene. 

 

 
Podpis testne osebe:  
 
e-mail: ___________________ 

 

 

 

Datum: _____________________ 





                                                                                            izjava o avtorstvu 2012 

Referat za podiplomski študij PeF UL 

 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA  
2. stopnja 

 
PODATKI O ŠTUDENTU/-KI 

 

Ime in priimek  _______________________________________________________________ 

Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik _________________ / ______________ magistrskega 

študijskega programa _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA 

S svojimi podpisom zagotavljam, da: 

 je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 

 sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v   

predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 

 sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov, ki je sestavni element predloženega dela; 

 sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu; 

 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 

obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 
oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 
pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi hujšo 
disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v 
Ljubljani; 

 se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti; 

 so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter 

ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z 
objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«; 

 dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih straneh 

PeF UL in v publikacijah PeF UL; 

 je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o podiplomskem 

študiju 2. stopnje za nove študijske programe. 

 

Datum ______________________  Podpis avtorja/-ice _________________________ 

 

 

ELENA GOBBO

2014 2015
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