
kuste si pfiedstavit ‰éfa nûjaké fir-
my, kter˘ se cítí jako ryba ve vodû
v obleku od Armaniho, s rolexka-

mi na ruce a ta‰kou z krokod˘lí kÛÏe, jak
pfiijede pfied firmu ve starém rachotícím
trabantu! Vsadím se s vámi, Ïe fiadami
zamûstnancÛ probûhne pfiekvapen˘
‰epot a v‰ichni se budou ptát, co se to
s ‰éfem stalo. Nûco pfiece není v pofiádku.
·éf nevydá ani tón, a pfiesto vy‰le zprávu.
V tomto pfiípadû, buìme projednou
milosrdní, trochu „ne‰Èastnou“. 
Hodnotami ãlovûk ukazuje jednoznaãn˘
spoleãensk˘ status. A to na první pohled
a aniÏ by s k˘mkoliv musel vymûnit jedno

jediné slovo. Jak praktické! JiÏ samotn˘
zasedací pofiádek bûhem konference
o nûãem vypovídá. Nûkdy se zdá, jako
bychom se v‰ichni vrátili k osvûdãenému
systému slepiãího hfiadu. âím vy‰‰í je sta-
novi‰tû, tím vy‰‰í je také spoleãenské
postavení. V pfiípadû nás lidí: kdo napfií-
klad sedí nejblíÏe ‰éfovi, není mu pfiíli‰
vzdálen ani sv˘m postavením a hfieje se
na v˘sluní jeho pfiíznû. Také smûr pohle-
du pfii tom hraje dÛleÏitou roli.
Od v‰eobecného kodexu chování se
mechanismy komunikace pfiíli‰ neodli‰u-
jí. Co byste si mysleli o ‰éfovi, kter˘
nahlas hrubû pokfiikuje na své zamûst-

nance, zákazníky obtûÏuje oplzlostmi,
obãas si lokne kávy z hrnku své sekretáfi-
ky, aby si pak sedl doprostfied psacího
stolu a bimbal nohama? Uznávám, Ïe to
je „trochu“ pfiehnané, ale kdo by takové-
ho ãlovûka je‰tû mohl brát váÏnû? 
Nu, s hodnotami a pravidly chování se to
má tak. RÛzné kultury mají rozdílné hod-
noty a formy chování. Jsem roduvûrn˘
„Ossi“ (pozn. pfiekl. Nûmec z v˘chodní
ãásti Nûmecka). KaÏd˘ spolkov˘ obãan
má pro trabanta jen soucitné pousmání.
Velmi srozumiteln˘ zpÛsob. Ale víte, co
by mladí lidé b˘vali dali za to nûjakého
vlastnit? KoneckoncÛ bylo nutno ho
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objednat pfii narození dítûte, pokud mu
mûlo fiíkat pane v dobû jeho plnoletosti.
Pokud se vlastnictví nûjaké vûci pojí
s obtíÏemi, stoupá její hodnota. 
KdyÏ dnes nahlédneme do novin nebo
zaslechneme politiky, stála ãastûji padají
takové poznámky jako: „V na‰í spoleã-
nosti dochází ke ztrátû hodnot.“ PsÛm by
se nûco takového nemohlo v Ïádném pfií-
padû stát! Mají totiÏ, pokud Ïijí ve smeã-
ce, pomûrnû dobfie fungující spoleãnost.
A ta se stará i o v‰eobecné hodnoty. 
Dodávám, Ïe psí hodnoty nejsou tak
komplexní jako ty lidské. Ale nejsou o nic
ménû dÛleÏité.
KdyÏ si my lidé vezmeme domÛ ‰tûnû,
pak v ideálním pfiípadû pfiená‰íme na‰e
hodnoty také na zvífie. Budeme se totiÏ
(v to alespoÀ doufám) snaÏit o to, aby ná‰
bytov˘ inventáfi zÛstal nedotãen ostr˘mi
zoubky, aby se koberec nemusel sezna-
movat s produkty zaÏívání a aby vûci na
stole mohly zÛstat nedotãeny. Právû to
jsou hodnoty. Kost je moÏno ohryzávat,
nohu Ïidle nikoli! 
Kdysi jsme mûli zajímav˘ pfiípad, v nûmÏ
‰lo o hodnotov˘ systém. Zavolal nám
jeden státní zástupce. KdyÏ on sám nebyl
pfiítomen, jeho pes svefiepû bránil jeho
psací stÛl. Nikdo si nemohl vzít akta ani
poloÏit dokument na stÛl. Pokud onen
pán na svém stole nûco zapomnûl, bylo

nemoÏné kohokoli v kanceláfii povûfiit,
aby mu telefonicky sdûlil potfiebná data.
Taková „obrana“ dÛleÏit˘ch vûcí mÛÏe b˘t
nûkdy docela pfiíjemná. Tady v‰ak byla
více neÏ nepfiíjemná a kontraproduktivní. 
Co ale psa k takovému chování dohna-

lo? Bylo to úplnû jednoduché! Pfievzal
hodnoty „smeãky státního zastupitel-
stva“. A v té byl psací stÛl s akty vysoko
v kursu. Proto státní zástupce vÏdy oka-
mÏitû zasáhl, jakmile se k nûmu ‰tûnû
moc pfiiblíÏilo. To rychle pochopilo, jak
enormní cenu má tento kus nábytku
a to, co se na nûm nachází. Jen vysoce
postavená zvífiata mají na nû mají právo.
VÏdyÈ ta mají napfiíklad nárok na nejlep-
‰í místo v revíru. 
Ve smeãce platí nepsan˘ zákon: pokud
vÛdce smeãky opustí spoleãenství, pfiejí-
má zodpovûdnost a tím také obranu reví-
ru jeho dal‰í nejv˘‰e postaven˘ ãlen.
A právû této obrany se ujal zmiÀovan˘
pes. Ohodnotil spolupracovníky jako
„neoprávnûné zasahovat“, a proto jim
v zásahu bránil. Psi totiÏ berou hodnoty
velmi, velmi váÏnû.
A je‰tû nûco nám tento pfiíklad naprosto
názornû fiíká: prostfiednictvím hodnot
mÛÏeme psovi úplnû jednodu‰e a mimo-
chodem dávat signály, které posílí na‰i
pozici v˘‰e postaveného. Chce to jen
nárokovat si mimofiádné hodnoty: aÈ uÏ
se to t˘ká obrany nejlep‰ího místa, jako
napfiíklad pohovky, nebo pfiednostního
práva na míãek. VÏdy znovu udiví, jak
pfiekvapenû psi reagují, kdyÏ jsou kon-
frontováni se zmûnûn˘m chováním své-
ho ãlovûka. V jejich mimice je jasnû patr-
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n˘ údiv, kdyÏ si my lidé hraãku schováme
a bráníme proti jakkoli vlezl˘m pokusÛm
svého psa, dokud sami znovu nebudeme
mít chuÈ pustit se do hry. Taková gesta
leckdy zmohou více neÏ dlouhé tréninky.
Jednodu‰e proto, Ïe tím vyjadfiujeme zce-
la konkrétní postoj: Já jsem ‰éf a ty a tvÛj
svût mû zajímají. I to má nûco spoleãného
s kompetencemi. 
KdyÏ se naproti tomu o psí hodnoty ne-
zajímáme, rychle zaãneme pÛsobit tak
svéráznû jako ‰éf s trabantem a pes pro-
padne zoufalství. A pak se najednou rych-
le stane, Ïe o nás ztratí zájem. 
Ten, kdo by chtûl Ïít s âíÀany, se musí
trvale zaobírat nejen jejich fieãí, ale také
jejich hodnotami a pravidly chování.
A buìme zcela upfiímní: Kter˘ majitel psa
spatfiuje poklad v kosti nebo psí hraãce?
A kdo se naopak cítí osobnû uraÏen, kdyÏ
se pes zajímá více o háravou fenku ze
sousedství neÏ o nás, lidské rádoby‰éfy?
Pfiesnû to bychom si ale mûli promyslet
hned na poãátku. KdyÏ jsem byla teen-
ager, sbírala jsem aforismy a „zdobila“
jimi desky v‰ech se‰itÛ do ‰koly. Jeden
z tûchto citátÛ se sem velmi dobfie hodí:
„Zdvofiilost je postoj, kter˘ zaujímáme
vÛãi nesympatick˘m lidem.“ A naopak:
vÛãi sympatick˘m lidem jsme „zdvofiilí“
mnohem pfiirozenûj‰ím a srdeãnûj‰ím
zpÛsobem. K tomu nepotfiebujeme Ïádná
pravidla chování ani pokyny – jen trochu
schopnosti vcítit se a spolehnout na to,
co cítíme. Pfiece bychom nechtûli nám
pfiíjemné a zajímavé lidi uráÏet a zraÀo-
vat. Spí‰e si je chceme získat pro sebe,
zaujmout je. Na‰e chování vÛãi nim má
mnoho spoleãného se skuteãn˘m respek-

tem a uznáním. Právû tímto zpÛsobem
funguje psí „zdvofiilost“. Jsou to zcela pfii-
rozená potvrzení respektu, která nemají
nic spoleãného s umûl˘mi pfiedpisy pana
Gutha Jarkovského. UÏ jen sama okol-
nost, Ïe se pí‰í (a stále musí psát) knihy
o tom, jak se má ãlovûk chovat zdvofiile,
ukazuje, jak „pfiirozené“ pro nás jsou. 
MoÏná jste v uplynul˘ch letech uÏ nûco
zaslechli o uklidÀujících signálech (Cal-
ming Signal). To jsou také takové pfiiro-
zené zpÛsoby chování. Pfiece se nejkrat‰í
cestou nevybíhá na jiného psa. To by
mohlo b˘t pociÈováno jako pfiím˘ útok.

Pfii vzájemném pfiibliÏování je tedy zapo-
tfiebí opsat mírn˘ oblouk. Nûkdy se psi
zcela pfiestanou pohybovat, nebo si
dokonce na chvíli lehnou. KdyÏ se navzá-
jem pfiímo zdraví dvû stejnû postavená
zvífiata, postaví se tûly vedle sebe a své
hlavy demonstrativnû odvracejí na stra-
nu, aãkoliv pfii tom pÛsobí velmi sebevû-
domû. ¤íkají tím, Ïe nemají strach, ale ani
nechtûjí nikoho napadnout. Nic jiného
neÏ demonstrace vlastního sebevûdomí,
ale také respektu a uznání toho druhého.
Taková gesta mohou b˘t extrémnû
nápadná, ale také minimální, a mohou se
projevovat jen nûkolik sekund trvajícími
pfiíznaky. KdyÏ se pes drbe, je‰tû to zdale-
ka neznamená, Ïe ho nûco svûdí. MÛÏe to
b˘t také tak, Ïe jinému psu naznaãuje, Ïe
ho nechce rozzlobit, ale právû se pfiiblíÏil
„trochu moc blízko“ a to ho vyvádí z míry.
TotéÏ mÛÏe znamenat také úplnû krátké
olíznutí ãenichu.
A to se je‰tû zdaleka neblíÏíme ke konci
kodexu psího chování. Správnû podfiíze-
n˘ pes napfiíklad nakrátko pfieru‰í jídlo,
kdyÏ se pfiiblíÏí v˘‰e postaven˘ ãlen
smeãky. A naopak níÏe postaven˘ ãlen
smeãky by se nikdy nepfiiblíÏil k ‰éfovi,
kdyÏ jí. Akceptuje jeho pfiednostní prá-
vo na jídlo a tím také jeho vy‰‰í posta-
vení ve smeãce. 
Na dodrÏování takov˘ch gest klademe pfii
v˘chovû enormní dÛraz. Pes totiÏ
o nûkom, kdo brání své jídlo, nesm˘‰lí
‰patnû. Spí‰e naopak. Bude ho respekto-
vat. Ten se totiÏ umí prosadit a pes se cítí
s takov˘m sebejist˘m partnerem mno-
hem lépe postaven neÏ s „kusem hadru“.
Dobfií ‰éfové dávají pofiádnou porci jisto-
ty. DokáÏou se prosadit, ubránit svÛj
revír, vést ãleny smeãky a spojit jejich síly.
S takov˘m ‰éfem na své stranû je jeden
hned jistûj‰í a má záruku plného Ïaludku,
protoÏe vÛdce zcela urãitû dokáÏe zajistit
kofiist. Tak jednoduché to je.
Do tohoto tématu spadá je‰tû okolnost:
„Kdo s k˘m chodí na procházky?“ To je
téma, které zajímá nejednoho majitele.
Pfiedstavme si, Ïe by zdravotní sestra
bûÏela pfied lékafiem a tak vedla vizitu.
Nemyslitelné! Nebo kdyby ‰éf otevfiel
dvefie, aby pro‰el, a jeho zamûstnanec by
mu proklouzl po stranû a sám se prodral
jako první. Faux pas!
V‰echno to jsou pfiíklady, kdy nebylo
vyfiãeno ani slovo, ale pfiitom do‰lo
k v˘mûnû enormnû dÛleÏit˘ch poselství.
Funguje zde komunikace. A to mimofiád-
nû efektivní. Taková gesta budeme opa-
kovanû pouÏívat i pfii práci se zvífiaty.
A slibuji vám, Ïe se brzy budete moci hfiát
v uÏaslém, ale také obdivném pohledu
svého ãtyfinoÏce. M. Nováková
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Kdo s k˘m jde na procházku?
I tady se ukazuje, kdo je 
v˘‰e postaven˘ ve smeãce.

Pochvala psa pfii v˘cviku
vÏdy pozitivnû motivuje
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