
okud mají b˘t v˘sledky testu
skuteãnû prÛkazné, psi by testující
osobu nemûli znát. ·tûÀata by

mûla b˘t ve stáfií pfiibliÏnû 7 t˘dnÛ 
a jejich testování musí probíhat 
po jednom v oddûlené místnosti. 
KaÏdé ‰tûnû jednotlivû odnesené do
místnosti nebude ani odmûÀováno, ani
trestáno, n˘brÏ podrobeno zámûrnému
jednání. PoloÏíme ho doprostfied
místnosti. Pfiedtím jsme odstranili
v‰echny pfiedmûty, jako jsou tfieba
hraãky nebo jiné objekty, které by
mohly odpoutávat jeho pozornost 
od osoby provádûjící test. Pokud se
‰tûnû vyprázdní, ponecháme to bez
pov‰imnutí. CampbellÛv test 
není testem inteligence - jeho
prostfiednictvím se v‰ak dozvíme
tendence chování daného jedince. Trvá
pfiibliÏnû 5 minut. Rozhodující v˘znam
má, aby osoba, která test provádí, byla
klidná, vyrovnaná a sebejistá. Emoce,
jako jsou stres, napûtí nebo nervozita,
by ‰tûnû vycítilo a v˘sledky testu 
by tím byly znehodnoceny.

1. Sociální pfiitaÏlivost
Testující osoba se vzdálí na nûkolik
krokÛ od ‰tûnûte ve smûru ode dvefií,
klekne si a lehce tleskne do dlaní, aby
‰tûnû pfiilákala k sobû. Tímto zpÛsobem
testujeme, jak ‰tûnû reaguje na
neznámou osobu. Z toho lze vyvozovat
závûry, zda se jedná o nezávislé zvífie
nebo naopak o takové, které má 
silnou vazbu na ãlovûka. 

2. Následování
Nyní testující osoba projde
v normálním tempu tûsnû kolem
‰tûnûte. Jedin˘m v tomto pfiípadû
pouÏívan˘m podnûtem, jenÏ má ‰tûnû
stimulovat, je pohyb. I tady Campbell
analyzuje sociální nezávislost. Pokud
‰tûnû následuje testující osobu, hodnotí
se to jako známka zájmu a podpory.
Pokud testující osobu ignoruje, svûdãí
to o velké sociální nezávislosti.

3. Dominance pod tlakem
Testující osoba si klekne vedle ‰tûnûte,

14 SVùT PSÒ 6/06

CAMPBELLOVY TESTY

Otestujte charakter svého ‰tûnûte

Velký test pro štěňata
Prostfiednictvími Campbellova testu pro ‰tûÀata lze usuzovat na
jejich povahu. Za pomoci prvních dvou podtestÛ je hodnoceno
chování ãlovûka, posledními tfiemi testy lze mûfiit dominanci.
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jemnû ho pfievrátí na záda a pevnû ho
v této pozici pfiidrÏuje 30 vtefiin. 
Brání se pes, kdyÏ je podrobován
dominanci - a pokud ano: 
jak se brání nebo jak to sná‰í?

4. Sociální dominance
·tûnû uvedeme do pozice sfingy. Za
tímto úãelem mu rukou lehce zatlaãíme
na hfibet, druhou ho uchopíme pod
ãenichem a ruku trochu natáhneme
smûrem vzhÛru. Zji‰Èujeme, zda je 
‰tûnû ochotno akceptovat dominantní
jednání ze strany ãlovûka. 

5. Dominance zvednutím
·tûnû zvedneme do v˘‰ky. Obûma
rukama ho pevnû drÏíme v oblasti hrudi
a bfiicha. Zadní tlapky jsou volné. V této
pozici necháme ‰tûnû viset nad
podlahou 30 sekund. 
I tady podle Campbella získáme
z reakce ‰tûnûte informaci, zda se
podfiizuje ãlovûku. ■
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Formuláfi pro Campbellovy testy podle Campbella (1975) - Identifikace ‰tûnûte
PODTEST 1: SOCIÁLNÍ
P¤ITAÎLIVOST
A: pfiichází ochotnû, 

s ocasem vzhÛru, 
poskakuje, chÀape 
po rukou

B: pfiichází ochotnû, 
ocas vzhÛru, 
„tancuje" pod 
rukama

C: pfiichází ochotnû, se 
svû‰en˘m ocasem

D: pfiichází váhavû, se 
svû‰en˘m ocasem

E: nepfiijde vÛbec

PODTEST 2:
NÁSLEDOVÁNÍ
A: ochotnû následuje, 

ocas vzhÛru, 
chÀape po rukou

B: ochotnû následuje, 
ocas vzhÛru, bûÏí 
u nohy

C: následuje váhavû, 
se svû‰en˘m ocasem

D: nenásleduje nebo ve
velkém odstupu, 
utíká pryã

PODTEST 3: DOMINACE
POD TLAKEM 
(30 SEKUND)
A: brání se, prudce 

bojuje, vrãí 
nebo kou‰e

B: brání se, prudce 
bojuje, nekou‰e

C: nûjak˘ ãas se brání, 
pak v‰ak pfiestane

D: nebrání se, strpí 
tlak ruky, líÏe

PODTEST 4: SOCIÁLNÍ
DOMINANCE 
(30 SEKUND)
A: vyskakuje, 

„tancuje", ‰krábe, 
kÀuãí nebo kou‰e

B: vyskakuje, „tancuje" 
smûrem pryã

C: snaÏí se vykroutit, 
olizuje ruce

D: otáãí se, olizuje ruce

E: strpí tuto pozici, 
neh˘bá se

PODTEST 5:
DOMINANCE
ZVEDNUTÍM 
(30 SEKUND)
A: prudce se brání, 

vrãí, kou‰e

B: prudce se brání, 
ale nekou‰e

C: nebrání se, 
odevzdává se, 
líÏe

Vyhodnocení
DVù NEBO VÍCE A,
JINAK JEN B:
DOMINANTNù-
AGRESIVNÍ TYP
Podle Campbella by se
tento typ nemûl dostat
do rodin s dûtmi.
Pokud se tito psi
dostanou pod
psychick˘ tlak, mohou
kousnout. V˘chova by
mûla bezpodmíneãnû
probíhat bez fyzického
tlaku, jemnû a klidnû.
Tento typ je velmi,
velmi vzácn .̆

DVù B NEBO VÍC: 
DOMINANTNù-
EXTROVERTNÍ TYP
Tito psi vykazují
vysokou míru sociální
nezávislosti, coÏ pro
toho, kdo je vychovává,
pfiedstavuje v˘zvu.
Zpravidla v‰ak
nekou‰ou. Pfiesto
nejsou vhodní k dûtem.

T¤I C NEBO VÍC:
VYROVNAN¯ TYP
Tato zvífiata jsou velmi
pfiizpÛsobivá, sociálnû
jistá a velmi dobfie
vycházejí i s dûtmi
nebo se star‰ími lidmi. 

T¤I D NEBO VÍC: 
POD¤ÍDIV¯ TYP
Pokud má b˘t
vybudována stabilní
dÛvûra k ãlovûku, tato
‰tûÀata je tfieba
povzbuzovat, chválit je
a zacházet s nimi
trpûlivû. Velmi se 
hodí pro klidné
a vyrovnané lidi.

DVù E :
BOJÁCN¯ TYP
·tûnû je bojácné, na
lidi i dal‰í podnûty
z okolí si musí zvykat
pomalu a opatrnû.
Pokud vykazuje také
reakce A a B, mohlo by
to poukazovat na to, Ïe
ve stresov˘ch situacích
má tendenci kousat ze
strachu. Pfii reakcích
C a D reaguje ve
stejn˘ch situacích 
spí‰e útûkem.
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