
rÛzkum provádûn˘ na ‰kolách
v USA ukázal, Ïe úspû‰ní Ïáci, po-
kud si mohli svobodnû vybrat úko-

ly, si volili takové, které nebyly ani pfiíli‰
tûÏké, ani pfiíli‰ lehké. Jejich ‰ance na
úspû‰né vyfie‰ení byla pfiibliÏnû 50 pro-
cent. Naproti tomu neúspû‰ní Ïáci mnoh-
dy volili nerealistickou úroveÀ obtíÏnosti.
Jedni upfiednostÀovali dosaÏitelnost, pfii-
ãemÏ stupeÀ obtíÏnosti kladli velmi níz-
ko, aby se vyhnuli neúspûchu. Druzí zase
kladli svou úroveÀ nároãnosti v pomûru
ke sv˘m reáln˘m ‰ancím na úspûch
nereálnû vysoko. KdyÏ je stupeÀ obtíÏ-
nosti nastaven pfiíli‰ nízko, sniÏuje se
motivace, coÏ mÛÏe vést aÏ k demotivaci. 

IDEÁLNÍ ZÓNA
Je-li stupeÀ obtíÏnosti nastaven pfiíli‰ vy-
soko, je tfieba poãítat s frustrací. Tak
napfiíklad Atkinson (USA) zjistil, Ïe
mimofiádnû úspû‰ní dospûlí z nejrÛznûj-
‰ích oborÛ mají jedno spoleãné: úspû‰ní
lidé dávají pfii cílevûdomém rozhodování
pfiednost úrovni nárokÛ kolem 50 pro-
cent. A tato studie také ukázala, Ïe jak pfii
pfiíli‰ nízkém, tak i pfii pfiíli‰ vysokém
stupni obtíÏnosti se sniÏuje zainteresova-
nost. O „ideální zónû" mluvíme, abychom
ukázali, Ïe individuální optimální úroveÀ
nároãnosti není pevnou veliãinou.
U jedincÛ, ktefií mají rádi riziko a dávají
pfiednost útoku, mÛÏe b˘t tato hodnota
klidnû o 10 aÏ 15 procent vy‰‰í neÏ
u jedincÛ zdrÏenliv˘ch a bojácn˘ch. Tolik
humánní psychologie.

RADOST Z KONÁNÍ
U psÛ je to vlastnû podobné, v nûkter˘ch
ohledech dokonce je‰tû v˘raznûj‰í. Pes
totiÏ není schopen vyrovnávat chybûjící
motivaãní potenciál pozitivním rozum-
n˘m oãekáváním. Dospûlí lidé se dokáÏou
pfiechodnû vzdát uspokojení, které se
dostavuje pfii dosaÏení motivaãního cíle.
Schopnost abstrakce, rozum a vÛle nám
umoÏÀují ãerpat motivaci z pouhého psy-
chického oãekávání budoucnosti. Na-
pfiíklad plavec, kter˘ si kaÏd˘ den pfii tvr-
dém tréninku odtrpí své na ãtyfi-
kilometrové kraulafiské trati, mÛÏe b˘t
motivován pfiedstavou závodu, kter˘ se
bude konat o tfii mûsíce pozdûji, nebo
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Radost místo FRUSTRACE
Frustrace vzniká v dÛsledku pfietûÏování nebo naopak nedostateãného
vytíÏení. ÚroveÀ nárokÛ nesmí b˘t ani pfiíli‰ vysoká, ani pfiíli‰ nízká. Kde
leÏí hranice obtíÏnosti, nebo, jak se fiíká v psychologii, úroveÀ nároãnosti?
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také aÏ za rok. Dûti takov˘ch abstrakcí
schopny nejsou, psi rovnûÏ ne. Pokud
mají b˘t dostateãnû motivovaní, potfiebu-
jí jedni i druzí „radost z konání". Jen
koneãn˘ cíl jim nestaãí.

CO JE DÒLEÎITÉ
KaÏd˘ jednotliv˘ mal˘ úsek uãení by
v sobû mûl zahrnovat také prvek radosti.
A s ohledem na úroveÀ nároãnosti platí:
je tfieba vyhnout se jak pfietûÏování, tak
i nedostateãnému zatûÏování. 

P¤ETùÎOVÁNÍ
KdyÏ je úloha pfiíli‰ obtíÏná, je velmi
pravdûpodobné, Ïe jiÏ pfied zaãátkem prá-
ce na ní se dostaví strach. Jeho následky
jsou v‰eobecnû známé. Hluboce zasahují
v‰echny oblasti existence, a to na fyzické
i psychické úrovni. A pokud zvládnutí
nûjaké pfiíli‰ tûÏké úlohy s sebou skuteã-

nû pfiinese problémy (napfiíklad kdyÏ se
podafií ji zvládnout jen ãásteãnû), cel˘
proces zanechá vzpomínky. PfietûÏování
vzniká mj., kdyÏ zadan˘ úkol je: ● pfiíli‰
obtíÏn˘, ● poÏadován jen zfiídka, ● pfií-
li‰ namáhav˘, ● neodpovídá schopnos-
tem daného Ïivoãi‰ného druhu, ● neod-
povídá stáfií nebo zralosti daného jedince.
Zadávání úkolÛ je ● málo jasné, ●
matoucí, ● protikladné.
Právû k tûmto chybám v‰ak pfii v˘chovû
psÛ ãasto dochází. A to opakovanû znovu
a znovu, protoÏe pes bohuÏel nedokáÏe
mluvit a signály o tom, jak se cítí, lidé ãas-
to buì nejsou schopni rozpoznat, nebo
je interpretují chybnû. 

NEDOSTATEâNÉ ZATùÎOVÁNÍ
Ale kdyÏ je úloha pfiíli‰ lehká, rovnûÏ to
sniÏuje motivaci. Tentokrát z druhé stra-
ny: dÛsledkem jsou nedostateãná kon-
centrace a men‰í nasazení. Nedostateãné
zatûÏování vypl˘vá z pfiíli‰ nízko nasaze-
né realizaãní pravdûpodobnosti, mj. ze
stálého opakování t˘chÏ úkolÛ a jejich
(stereotypního) pofiadí.

ZVY·OVÁNÍ MOTIVACE
Uveìme si je‰tû dal‰í souvislosti, které
jsou urãující pro sílu motivace: jsou to na

jedné stranû vyhlídky na úspûch, a na
stranû druhé hodnota, kterou jedinec
motivu pfiikládá. Obojí zásadním zpÛso-
bem ovlivÀuje motivaci.
Pro vytváfiení motivace z toho vypl˘vá: jiÏ
ve stadiu plánování je zapotfiebí co nejre-
alistiãtûji odhadnout vyhlídky na úspûch
(na pfiibliÏnû 50 procent). Tuto úlohu
musí za psa pfievzít ãlovûk, protoÏe jen
on dopfiedu zná úlohu a jen on je scho-
pen odhadnout, jaké problémy lze za
urãit˘ch okolností oãekávat. Zvy‰ovat
motivaãní hodnotu je v˘hodné z nûkolika
hledisek: jednak silnûj‰í motivace blokuje
vnûj‰í vlivy a zabraÀuje tím rozptylování,
jednak posiluje emoãní úãast a tím celko-
vou intenzitu provedení. Také proces
podmiÀování se zlep‰uje pfii vy‰‰í „moti-
vaãní hodnotû". Podle v˘sledkÛ zkoumá-
ní z oblasti psychologie uãení je nutno
jeden proces uãení opakovat pfiibliÏnû
sedmkrát, neÏ se v mozku vytvofií trvalá
informace (formatio reticularis) - a také
následná opakování umoÏní mnohem
více b˘t pfiipraven k akci neÏ za „normál-
ních" podmínek. Proto se vyplatí nabíd-
nout psu pfiedev‰ím ve stadiu
„sbliÏování s úkolem" a také pfii následné
metodicky vedené „první zku‰enosti"
radostn˘ záÏitek. To by nemûl b˘t pro-
blém. DÛleÏité je navodit pokud moÏno
co nejuvolnûnûj‰í, pfiíjemnou atmosféru,
základní pozitivní naladûní u ãlovûka
i u psa, vytvofiit lákavé prostfiedí a také
zajímavou, pro psa slibnou situaci. Zá-
kladem jsou sdruÏování podnûtÛ, sociál-
ních komponentÛ a vhodné zkombinová-
ní vnitfiní a vnûj‰í motivace. 

MOTIVACE OMEZENÁ 
NA ODMùNU?
Bezpodmíneãnû bychom si mûli udrÏovat

odstup od starého primitivního postupu
spoãívajícího jen v motivaci odmûnou po
správnû splnûném úkolu. Na sv˘ch semi-
náfiích se pokou‰ím vysvûtlit zvy‰ování
motivace na pfiíkladu. Pfiedstavte si ‰esti-
leté dítû, které je rÛzn˘mi dospûl˘mi
a rÛzn˘m zpÛsobem motivováno k tomu,
aby vyplelo záhon s rajãaty. Jeden vsází
na (‰patnû chápanou) autoritu: jestliÏe se
Maru‰ka okamÏitû nepustí do práce,
z plánovaného v˘letu nebude nic. Druh˘
to zkou‰í s odmûnami: po práci dostane‰
malinovou zmrzlinu. Tfietí zpoza zad
vykouzlí malou zahradní motyãku, panto-
mimicky naznaãí její pouÏití a postaví na
tom hádanku. Dal‰í zkusí vyuÏít dûtského
chápání svûta a dûtem vlastním zpÛso-
bem zaãne vysvûtlovat, co pletí vlastnû
znamená. A ten poslední pfiedchozí
postupy zkombinuje, ale vyhne se nega-
tivní motivaci a celou motivaci doplní je‰-
tû o sociální komponenty: táta a máma
a také Zuzka, Mafienãina nejlep‰í kama-
rádka, budou plít v‰ichni spoleãnû. No,
a po spoleãnû vykonané práci nemusí stát
nic v cestû následné náv‰tûvû cukrárny.
Tam si budou moci v‰ichni spoleãnû
pohovofiit o tom, co zaÏili, a spoleãnû
také zaÏít potû‰ení z vykonané „práce".
Jak je vidût, v motivaci jsou obrovské roz-
díly. Od oãekávaného strachu aÏ po neza-
pomenuteln˘ záÏitek. Podobn˘m zpÛso-
bem mÛÏeme naplánovat a uskuteãnit
také motivaci svého psa. Pfiirozenû pfii
tom nikdy nesmíme zapomenout, Ïe i on
je sociální bytostí, a navíc je také lovcem
a obráncem svého území.

Prof. Ekard Lind

Ná‰ autor: Profesor Ekard Lind byl
vysoko‰kolsk˘m pedagogem a zab˘val 
se pfiedev‰ím ranou v˘chovou dûtí. 
Tyto zku‰enosti se obráÏejí v jeho 
pojetí v˘cviku psa.
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Co je nutno vzít v úvahu
pfii stanovování úkolÛ:
● individuální pravdûpodobnost 

realizace,
● úroveÀ nároãnosti 

nastavit na cca 50 procent,
● vyhnout se pfietûÏování 

i nedostateãnému zatûÏování,
● vyhnout se ‰patné motivaci.

0 % pravdû-
podobnost 
realizace

50 % pravdû-
podobnost
realizace

100 % pravdû-
podobnost
realizace

pfiíli‰ vysoká
obtíÏnost

stfiední
obtíÏnost

pfiíli‰ nízká
obtíÏnost
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