
a bûÏn˘ch okolností se o novoroze-
ná ‰tûÀata stará v˘hradnû matka.
Spolu se sourozenci zÛstávají

u matky aÏ do vûku 8 aÏ 12 t˘dnÛ a po-
tom jsou pfiedávána nov˘m majitelÛm.
V této dobû probíhají dÛleÏité procesy
socializaãní a vtiskávací fáze. âlovûk se na
tomto procesu podílí jen jako pozorova-
tel a podpora, ale sám do nûj vût‰inou
nezasahuje. Pfiesto opakovanû dochází
k pfiípadÛm, kdy napfiíklad v dÛsledku
úhynu feny nebo jejího pfietíÏení z dÛvo-
du pfiíli‰ného poãtu ‰tûÀat je tfieba, aby
ãlovûk aktivnû zasáhl. Tak za urãit˘ch
okolností mÛÏe dojít k tomu, Ïe ‰tûÀata
bude nutno odchovat umûle. Takov˘ zpÛ-
sob odchovu ‰tûÀat ãlovûkem se pfiiroze-
nû v˘raznû odli‰uje od „normálního" od-
chovu psí matkou. 
Jeanette Haugová napsala velmi zajíma-
vou doktorskou práci. Zkoumala dva vrhy
bíglÛ. Nejménû jedno ‰tûnû zÛstalo
u matky, zatímco ta zb˘vající od ní byla
tfietího dne oddûlena a umûle odchována
ãlovûkem. ·tûÀata byla primárnû zkou-
mána z hlediska v˘Ïivy. Katedra v˘Ïivy
zvífiat a dietologie univerzity Ludvíka

-Maxmiliána v Mnichovû je testovala na
sná‰enlivost vÛãi prÛmyslovû vyrábûné-
mu mléka pro ‰tûÀata. Tím, Ïe nejménû
jedno ‰tûnû zÛstalo u matky, mûla
v˘zkumnice zaji‰tûnu moÏnost srovnání
povahového v˘voje. 
V̆ sledky byly pfiekvapující. Doposud totiÏ
etologové a vûdci vycházeli z pfiedpokla-
du, Ïe umûle odchovávaná ‰tûÀata si
vytváfiejí nesrovnatelnû silnûj‰í vazbu na
ãlovûka. Z v˘zkumÛ v‰ak vyplynulo, Ïe
k Ïádn˘m v˘znamn˘m rozdílÛm mezi
umûle odchovávan˘mi ‰tûÀaty a tûmi,
která odchovala vlastní matka, ve dvou
srovnávan˘ch skupinách nedo‰lo!
Projevily se malé rozdíly v intraspecific-

kém sociálním chování. To znamená, Ïe
‰tûÀata, která byla odchována umûle,
nedisponovala tak jemnû odstínûn˘m
v˘razov˘m chováním jako psi vychovaní
matkou. To se také zdá b˘t logické. Matka
jim chybûla jako model hodn˘ následová-
ní, jako uãitelka a vychovatelka.
Pfii prvním kontaktu s dospûl˘m psem
byla tedy tato ‰tûÀata zpoãátku podfiídi-
vûj‰í neÏ psi, které vychovala fena. Ale jiÏ
pfii druhém kontaktu se stala mnohem
ofenzivnûj‰í neÏ ‰tûÀata vychovaná mat-
kou a aktivnû vyhledávala kontakt. Nû-
která se chovala témûfi uliãnicky.
Poté, co byla ‰tûÀata po dosaÏení 14 t˘d-
nÛ vûku znovu spojena s ostatními psy,
se jejich v˘razové chování dále rozvíjelo.
Nauãila se tedy zcela pfiesnû komuniko-
vat, stejnû jako ‰tûÀata odchovaná mat-
kou. Evidentnû se jim podafiilo stávají
deficity chování kompenzovat- a sice PO
ukonãení socializaãní fáze! 
Nesrovnatelnû vût‰í úãinky mûlo pÛsobe-
ní socializaãního programu provádûného
se ‰tûÀaty. Jak jsme se jiÏ zmínili v˘‰e,
byly od matky oddûleny dva vrhy. První
vrh byl drÏen v relativní izolaci, zatímco
se ‰tûÀaty z druhého vrhu spolupracov-
níci provádûli socializaãní program.
Celkovû byla ‰tûÀata ze druhého vrhu
robustnûj‰í a ménû citlivá neÏ ‰tûÀata
z prvního vrhu. KdyÏ to v‰echno shrne-
me, lze konstatovat: to, kdo ‰tûÀata
odchovává, nemá velk˘ v˘znam. Mezi ‰tû-
Àaty vychovávan˘mi vlastní matkou
a tûmi, která vychovával ãlovûk, byly jen

nepatrné rozdíly. A navíc jsou umûle
odchovaná ‰tûÀata schopna i po ukonãe-
ní socializaãní fáze rychle pfiekonat pfií-
padné nedostatky v sociálním chování.
Pfiedpokladem toho je ov‰em bohat˘
kontakt s dospûl˘mi psy. Mnohem vût‰í
v˘znam naproti tomu má provádûní soci-
alizaãního programu. Rozvoj mozku pod-
porují mnohostranné podnûty. Proto se
doporuãuje ‰tûÀata brzy pfiivykat na mír-
né stresy a umoÏnit jim co nejbohat‰í
smyslové záÏitky. 

Annika Weltersová
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Problémové chování jako dÛsledek umûlého odchovu? 

Umělý odchov štěňat
Mívají ‰tûÀata, která byla odchována umûle, v pozdûj‰ím
Ïivotû problémy v chování? Jak se odchov ãlovûkem
projeví na pozdûj‰í povaze ‰tûÀat? Jeanette Haugová
napsala na toto téma nesmírnû zajímavou diplomovou
práci a my vás dnes seznámíme s v˘sledky jejích v˘zkumÛ. 

Nûkdy
dochází
k tomu, 
Ïe ‰tûÀata 
je nutno
odchovat
umûle
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