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Otestujte si své znalosti

Kdy
u ‰tûnûte
probíhá
socializace?
(‰tûnû
basenÏiho)
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1. Vá‰ pes  se pokaÏdé snaÏí
za kaÏdou cenu vyrazit ze
dvefií jako první. Jak˘ signál
tím dává svému majiteli?
a) o niãem to nevypovídá
b) pes se tû‰í ven, není 
tfieba se znepokojovat
c) pes má sklon k agresivitû
d) je to jeden z projevÛ
nadfiazenosti, u dominantních
psÛ je lépe ho nepfiipustit

2. KdyÏ se pes upfienû  zadívá
druhému psu nebo ãlovûku
pfiímo do oãí,  znamená to
a) projev zv˘‰eného zájmu
b) otevfienou v˘zvu k boji
c) v˘zvu ke hfie
d) projev pfiátelství

3. Proã podávají „pac“ 
i psi, které to nikdo neuãil? 
a) jen tak
b) jedná se o smifiovací
nebo uklidÀovací gesto 
c) dávají najevo svou
nadfiazenost
d) na pozdrav 

4. Kdy u ‰tûnûte probíhá
socializace, bûhem níÏ se
vytváfií základ celoÏivotních
vztahÛ k ostatním?
a) v pÛl roce
b) v 1. mûsíci Ïivota
c) ve 2. mûsíci Ïivota
d) od 8. do 12. t˘dne Ïivota

5. Co z níÏe uvedeného brzdí
agresivitu a je schopno
zabránit nebezpeãn˘m
konfliktÛm?
a) ‰tûnûcí vûk
b) v˘raznû men‰í velikost
jednoho z protivníkÛ 
c) odkrytí nechránûného

bfiicha slab‰ím 
d) odhalení zubÛ

6. Ocas je schopen toho
o svém drÏiteli vypovûdût
hodnû. âím v˘‰e ho 
pes dává, tím je 

a) pfiátel‰tûj‰í
b) sebevûdomûj‰í
c) rozãílenûj‰í
d) bezstarostnûj‰í

7. Jaké souboje mezi 
psy vût‰inou mívají 
nejhor‰í následky?
a) mezi dvûma psy
b) mezi star˘m 
a mlad˘m jedincem
c) mezi dvûma fenami
d) záleÏí na okolnostech,
nelze obecnû fiíci

8. Pes odhaluje zuby 
a u‰i mu smûfiují dopfiedu. 
Co to znamená? 
a)  Ïe má strach
b) jasnou hrozbu
c) nejistotu
d) obrannou hrozbu

9. Pes má u‰i pfiitaÏené
k hlavû, koutky staÏené
dozadu, pfiípadnû odhaluje

i zuby: Co to znamená? 
a) Ïe se podfiizuje
b) Ïe sebevûdomû hrozí
c) Ïe se chystá k útoku
d) Ïe se bojí

10. Pfiedstavte si situaci:
‰tûnû uteãe pfiíli‰ daleko
a nejeví ochotu se vrátit,
nereaguje na zavolání. Jak 
by se mûl zachovat majitel?
a) opakovanû ho volat
autoritativním hlasem
b) nev‰ímat si ho
c) snaÏit se ho pfiilákat
laskav˘m hlasem
a lichotkami
d) vzdalovat se co 
nejrychleji od psa, 
pfiípadnû se mu schovat

11. KdyÏ se pes nûãeho 
bojí, nejvhodnûj‰í reakcí 
ze strany ãlovûka je
a) snaÏit se odvést jeho
pozornost jin˘m smûrem
b) promlouvat na nûj
konej‰iv˘m hlasem
a politovat ho
c) okfiiknout ho
d) nevûnovat mu pozornost

12. Pokud dvoumûsíãní ‰tûnû
odmítá b˘t samo doma a pfii
odchodu rodiny nafiíká, je to 
a) projev rozmazlenosti
b) pfiirozen˘ projev
smeãkového pudu
c) projev mimofiádné 
nervové lability
d) dÛsledek nûjaké
nepfiíjemné zku‰enosti

13. Pes si pfied vámi
s vrãením brání své 
hraãky. Jak to hodnotit? 
a) jako projev dominance,
z nûhoÏ se mÛÏe 
vyvinout spoleãensky
neúnosné chování
b) jako ne‰kodn˘ projev

vlastnického pudu
c) jako chvályhodn˘ 
projev vlastní osobnosti
d) není tfieba tomu 
vûnovat pozornost, 
s vûkem ho to pfiejde

14. Nûktefií psi se pokou‰ejí
vykonávat na jin˘ch psech
páfiicí pohyby („pejskují“),
aã to nejsou feny v období
fiíje. Proã? Vût‰inou se jedná o
a) projev hravosti
b) nácvik sexuálního chování
c) projev dominance
d) projev nevybitého
sexuálního pudu

15. Co je pravdy 
na pofiekadlu „Pes, 
kter˘ ‰tûká, nekou‰e“?
a) je bezezbytku pravdivé
b) je v zásadû pravdivé
c) nelze mu vûfiit, 
rozãilen˘ ‰tûkot mÛÏe 
b˘t pfiedzvûstí útoku
d) je to právû naopak
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1d, 2b, 3b, 4d, 5a, c, 6b,
7c, 8b, 9d, 10d, 11a,
12b, 13a, 14c, 15c

Správné odpovûdi

Umíte to se psy?

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
, p

fii
pr

av
ila

 le
s

Ne kaÏd ,̆ kdo má doma psa, mu také dokáÏe dobfie rozumût a jednat
s ním tak, aby on porozumûl jemu. K tomu je potfieba nejen urãit˘ch
elementárních znalostí, ale i dobr˘ pozorovací talent a pfiedev‰ím cit
pro psy. Ná‰ test by mûl provûfiit, jestli se vám toho v‰eho dostává.

Co to znamená,
kdyÏ se pes 
na nûkoho
upfienû zadívá?
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