Dotazník pro majitele kočky

Záznam připravil/a:

Majitel:
Jméno majitele:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Kočka:
Jméno zvířete:
Věk zvířete:
Plemeno zvířete:
Pohlaví zvířete:
Kastrát: ANO/NE






V kolika letech bylo zvíře kastrováno?
Důvod kastrace:
Změnilo se chování po kastraci?
Naskakuje vaše kočka/kocour na vás nebo na ostatní zvířata?
Pokud se jedná o nekastrovanou kočku, měla koťata? Jakou byla matkou?

Zdraví (vyplní ošetřující lékař):
Klinický stav:
Datum posledního klinického vyšetření:

Změnil se zdravotní stav od poslední návštěvy?
Je kočka obézní?
Současné choroby a medikace:
Choroby prodělané v minulosti:

Chování kočky v ordinaci:
Projevy nervozity (zakroužkujte všechny hodící se):


záškuby srsti, slinění, agrese (prskání, vrčení, výstražné kvílení, švihání ocasem, naježení,
přikrčení, uši sklopené dozadu, útok tlapkou, kousání, ukrývání se, jiné)

Sebevědomé chování (zakroužkujte všechny hodící se):


zájem o okolí, uši vztyčené, ocas vztyčený rovně nebo do otazníku, neklade odpor
vyšetření, otírá se hlavou o ruce a předměty

Chodíte s kočkou do veterinární ordinace na pravidelné prohlídky?
Je kočka pravidelně očkovaná a odčervovaná?

Historie
Původ kotěte:


původ neznámý (okolnosti?), narozeno polodivoké kočce ve městě, narozeno
polodivoké kočce na vesnici, narozeno v útulku (název útulku), narozeno v bytě
nezkušeným majitelům, narozeno v bytě zkušeným chovatelů, narozeno v chovatelské
stanici (jméno chovatelské stanice)

Co je známo o matce: původ neznámý, povaha matky (prosím popište):


Byly u matky pozorovány poruchy chování?

Co je známo o otci: původ neznámý, povaha otce (prosím popište):


Byly u otce pozorovány poruchy chování?

Co je známo o životě kotěte mezi 2.-7. týdnem věku?:


detaily nejsou známy, žilo jen s matkou bez sourozenců, žilo jen s matkou a sourozenci,
žilo v blízkosti lidí, ale bez přímého kontaktu, žilo v blízkosti jiných zvířat, ale bez
přímého kontaktu, žilo v kontaktu s lidmi, ale ne s jinými zvířaty, žilo v kontaktu s jinými
zvířaty (druhy zvířat), žilo v kontaktu s lidmi i jinými zvířaty (druhy zvířat)

Pokud žilo v mezi 2. a 7. týdnem věku v kontaktu s lidmi, šlo o (u všech uveďte věk)?:


dospělé muže, dospělé ženy, dospělé muže a ženy, děti, dospělé a děti, fyzicky postižené
(druh postižení), mentálně postižené

Kolikátý je současný majitel?
Pokud není současný majitel prvním majitelem:




kolik majitelů kočka měla a co o nich víme?
jak dlouho žila u jednotlivých majitelů?
proč se s ní předešlí majitelé rozloučili?

Důvod pro pořízení kočky současným majitelem:

Proč si současný majitel pořídil právě tuto kočku:

Vykazovala kočka u některých z předešlých majitelů poruchu chování?









Škrábání na nevhodných místech
Agrese vůči lidem
Agrese vůči jiným kočkám
Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma koček
Močení na nevhodných místech
Kálení na nevhodných místech
Sebepoškozování
Jiné (např. požírání látky)

Současný stav
O jakou poruchu chování se v této chvíli jedná (zaškrtněte prosím všechny, které se hodí):









Škrábání na nevhodných místech
Agrese vůči lidem
Agrese vůči jiným kočkám
Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma koček
Močení na nevhodných místech
Kálení na nevhodných místech
Sebepoškozování
Jiné (např. požírání látky)

Jak dlouho je nežádoucí chování pozorováno?

Jde o opakovaný problém?

Mění se nějak pozorovaný problém (častost, intenzita, atd.)

Kdy začal majitel nežádoucí chování řešit?

Jaké kroky byly dosud podniknuty v nápravě chování? (Včetně trestů)

Změnila se nějak situace poté, co se problém začal řešit?

Kdy k problému došlo naposled?

Uveďte detaily současného problému:


Škrábání na nevhodných místech

o



Na jakých místech škrábe?

Agrese vůči lidem
o Jak se projevuje?

o

Na koho v domácnosti útočí?

o

Je agrese spojena s konkrétní situací nebo činností (např. kartáčování, zvedání
kočky do náručí, atd.)?



Agrese vůči jiným kočkám
o Jak se projevuje?



Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma koček
o Jak se projevuje?



Močení na nevhodných místech
o Jak často kočka močí mimo toaletu?
o

Močí pokaždé jinam nebo na stejná místa?

o

Popište přesně, kam kočka močí?



o

Jde o velké množství moči nebo jen pár kapek?

o

Močí na vodorovné plochy?

o

Močí na svislé plochy?

o

Močí do postele?

o

Močí na věci majitelů? (Např. Boty, kabelky, oblečení, atd.)

o

Jak často močí kočka do toalety? 100% času, 75% času, 25% času, nikdy

Kálení na nevhodných místech
o Jak často kočka kálí mimo toaletu?
o

Kálí pokaždé jinam nebo na stejná místa?

o

Popište přesně, kam kočka kálí?

o

Kálí kočka i do toalety nebo pouze mimo?

o

Jak trus vypadá?

o

Obsahuje převahu nějakého konkrétního materiálu? (granule, tráva, chlupy,
atd.)

o

Je ve stolici krev/hlen?

o

Páchne stolice výrazně?

o

Navštěvuje kočka i toaletu, nebo kálí jen mimo ni?

o



Pokud navštěvuje toaletu, snaží se bezúspěšně tlačit nebo jen močí?

Sebepoškozování
o Jak se kočka poškozuje? (Líže se, kouše se, škrábe se, atd.)

o

Na jakých místech se poškozuje?

V případě, že se jedná o jinou poruchu chování, použijte prosím zadní stranu tohoto formuláře pro
detailní popis problému.

Cucá kočka majitele nebo jeho oblečení (popřípadě jakékoliv látky)?
Olizuje/čistí se kočka více/méně než dřív?

Prostředí
Kolik žije v domácnosti osob (věk, pohlaví)?


dospělí muže, dospělé ženy, dospělé muže a ženy, děti, dospělé a děti, fyzicky postižené
(druh postižení), mentálně postižení

Kolik hodin tráví který člen domácnosti doma a jak často je pryč?

Odešel někdo z těch, které měla kočka ráda z domu?

Jak se kočka chová, když přijde návštěva?

Kolik žije v domácnosti koček (věk, pohlaví, plemeno, kastráti?)?


Která z koček přišla do domácnosti jako první? (v jakém věku?, z jakého prostředí?)



Jak probíhalo seznamování?



Projevovaly/projevují se nějaké poruchy chování i u ostatních koček?

Kolik žije v domácnosti zvířat, vyjma koček? (věk, pohlaví, plemeno, kastráti)?

Jak spolu zvířata komunikují?

Žerou zvířata společně?

Všímá si jedna kočka druhé při používání toalety? (Kdo se zajímá o koho? Jakým způsobem?)

Změnilo se nějak chování kočky, pokud vám do rodiny přibyl nový přírůstek? (zvíře nebo dítě) Pokud
ano, jak?

Prostředí, v němž kočka žije – garsonka nebo 1+1, byt větší než 1+1, rodinný domek, garáž, sklep, jiné

Má kočka přístup ven? – do zahrady, do ulice, na střechu, atd.

Chodí kočka ven sama nebo ji majitel doprovází?

Používá kočka kočičí dvířka?

Stane se někdy, že se kočičími dvířky vetře dovnitř cizí kočka?


Jak v takovém případě domácí kočka reaguje?

Pokud žije kočka jen uvnitř, jak velkou plochu obývá?

Jedná se o kočku, která mohla v minulosti chodit ven a v současnosti je jen doma?

Vidí kočka z okna jiné kočky venku? Jak na ně reaguje?

Jak kočka reaguje na jiné kočky venku, když je také venku?

Jsou v bytě místnosti, kam nemá kočka přístup? Které to jsou?

Jsou v bytě místa, kam kočka nesmí? (stůl, skříně, atd.)

Jaké úkryty má kočka v bytě?

Může kočka šplhat na vyvýšená místa v bytě? (nábytek, lednička, atd.)

Kde kočka obvykle odpočívá/spí?

Stěhovali jste se někdy?

Došlo ve vaší domácnosti k velkým přestavbám nebo rekonstrukcím? Kdy?

Kontakt
Jak byste popsali svou kočku?:


klidná, hyperaktivní, bojácná, nervózní, plachá, stranící se ostatních, milující, atd.

Jak byste ohodnotili „mazlivost“ své kočky na škále 1-10, kde 10 je nejmazlivější?

Mazlí se s vámi kočka v poslední době více – méně – nevidíte rozdíl?

Vyhledává kočka vaši přítomnost?

Popište, jak se kočka chová, když ji chcete pohladit: např. otírá si hlavu o vaši ruku, uhýbá, syčí, utíká,
atd.

Změnilo se nějak chování kočky vůči vám v poslední době? Pokud ano, jak?

Změnilo se nějak chování kočky vůči jiným členům rodiny v poslední době? Pokud ano, jak?

Škrabadlo
Má kočka škrabadlo?
Jak je škrabadlo velké?
Kde je škrabadlo umístěno?
Kromě škrabadla, kde kočka v bytě škrábe?

Žrádlo
Čím krmíte svou kočku?
Kolik žrádla dostává?
Změnili jste v poslední době značku krmení? (z jakého na jaké)
Jak často je kočka krmena?

Loví kočka?

Jak často vyměňujete kočce vodu?
Odkud kočka pije?


Kde jsou její misky s vodou umístěny?

Jaká je vzdálenost mezi miskami s jídlem a vodou?
Jaká je vzdálenost mezi miskami s jídlem/vodou a toaletou?
Jaké jsou oblíbené maškrtky mimo standardní potravu?

Toaleta
Má kočka k dispozici toaletu uvnitř nebo využívá jen zahrady?

Kolik kočičích toalet má kočka k dispozici?

Kde jsou toalety umístěné? (prosím o detailní popis, fotografii místnosti, nebo náčrtek)

O jaký typ toalety se jedná? (Velikost, uzavřená vs. otevřená mísa, automaticky se čistící, atd.)

Jaké má rozměry? (včetně výšky okraje)

Jak často je toaleta čištěná?

Jaký tip steliva používáte?

Změnili jste tip steliva někdy nebo používáte stále ten stejný?

Používáte v toaletách výstelku pod stelivo? (noviny, igelit, atd.)

Zaznamenali jste někdy, že má kočka obtíže s močením nebo defekováním?

Našli jste někdy v toaletě krev?

Stává se někdy, že kočku na toaletě někdo záměrně nebo nezáměrně vyruší? (Jiná kočka, pes, děti, náš
rychlý vstup do místnosti, atd.)

Hraní
Hrajete si se svou kočkou? (nezaměňovat s mazlením)

Jak často?

Jak dlouho trvá každé hraní?

Jak si hrajete?

Jaké hračky má kočka k dispozici, když si s ní nehrajete?

Hraje si kočka sama?
Hraje si kočka s ostatními kočkami v domácnosti?

