
rozené zpÛsoby chování jsou
nezávislé na procesech uãení; jsou
to pfiizpÛsobení, která vznikla

v prÛbûhu dlouhé historie druhu jako
pfiizpÛsobení Ïivotnímu prostfiedí a slou-
Ïí k tomu, aby bylo zaji‰tûno pfieÏití dru-
hu. Vrozené zpÛsoby chování jsou zcela
konzervativní a individuum je nemÛÏe
ovlivnit. Nemusí se zákonitû projevit jiÏ
pfii narození, vÏdy jsou v‰ak geneticky
zakotveny. Nûkteré z nich se projeví tepr-
ve bûhem dospívání. U ‰tûÀat (jiÏ bez-
prostfiednû po narození se projeví auto-
matismy hledání, mléãn˘ krok, sací reflex,
zavrtávání se do srsti, plazení do kruhu
a jiné zpÛsoby chování fiízené mezimoz-
kem) zabezpeãuje v prÛbûhu prvních
dvou t˘dnÛ Ïivota, bûhem nichÏ procesy
uãení je‰tû nejsou smysluplné, a proto se
také neobjevují, pfieÏití matka sv˘mi jist˘-
mi instinkty, a to tím, Ïe zaji‰Èuje základ-
ní Ïivotní potfieby, tedy potravu a teplo. 

Chování ‰tûÀat je fiízeno „VSM“
Chování ‰tûÀat je fiízeno v biologii cho-
vání tak dÛleÏit˘m „VSM“, vrozen˘m
spou‰tûcím mechanismem, coÏ je „vro-
zené rozpoznávání" biologicky relevant-
ní situace Ïivotního prostfiedí a vyvolá-
vání geneticky naprogramované reakce
jak situaci zvládnout vrozen˘mi doved-
nostmi“. VSM je vyvoláván „klíãov˘m
podnûtem“. Zatímco u chování ménû
vyvinut˘ch organismÛ tento mechanis-
mus dominuje, s pfiib˘vající organizova-
ností zvífiat v˘znam vrozen˘ch zpÛsobÛ
chování kontinuálnû klesá a chování je
stále více urãováno tím, co zvífie získalo
v prÛbûhu procesu uãení. V zásadû exis-
tuje vedle uãebního procesu vtiskávání
a na nû navazující socializace „obligator-
ní“ a „fakultativní“ uãení. Stanovit ost-
rou hranici mezi obûma formami uãení
není vÏdy moÏné.
Fáze vtiskávání je nejdÛleÏitûj‰í v˘vojo-
vou fází u ‰tûnûte. 
◆ První uãení, které náleÏí do okruhu
„obligatorního uãení", b˘vá obecnû ozna-
ãováno jako vtiskávání a u ‰tûÀat nastává
mezi ãtvrt˘m a osm˘m t˘dnem Ïivota.
Tato vtiskávací fáze je nejdÛleÏitûj‰í fází
ve v˘voji ‰tûÀat, tady se kladou základy
budoucího souÏití s ãlovûkem.
◆ Vtiskávání lze pfiiléhavû definovat jako
fenomén uãení, pfii nûmÏ se zvífiata
bûhem krátkého, geneticky determinova-
ného ãasového úseku prakticky nevratnû
upnou k objektu sv˘ch sociálních vztahÛ
(CELLI, 2001). To, co se jednou bûhem
tohoto ãasovû pfiesnû definovaného
Ïivotního úseku nauãí, nezapomenou po
cel˘ zbytek Ïivota. Také podle LORENZE
(1978) je vtiskávání proces uãení a zaklá- Fo
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CHOVÁNÍ

Hry a uãení

Od hry k učení
Chování psa se zakládá pfiedev‰ím na tfiech rÛzn˘ch
principech, které jsou rozpoznatelné a funkãní ve svém
individuálním v˘voji: ◆ vrozené zpÛsoby chování, 
◆ zpÛsoby chování zakládající se na obligatorních
procesech uãení, ◆ zpÛsoby chování, zakládající 
se na fakultativních procesech uãení.
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dá se na asociacích, je tedy srovnatelné
s podmínûn˘m reflexem (podmínûn˘m
zku‰eností); jednou uskuteãnûné vti‰tû-
ní je – jako dÛleÏitá charakteristika a na
rozdíl od v‰ech ostatních procesÛ uãení
– nezvratné a mÛÏe k nûmu dojít jen
v jednom ãasovém úseku individuální-
ho v˘voje mladého zvífiete: na rozdíl od
procesu uãení zvaného vtiskávání je vût-
‰ina ostatních procesÛ uãení reversibil-
ní, to znamená, Ïe jednou nauãené
mÛÏe b˘t opût zapomenuto.

Fáze vtiskávání je 
ãasovû ohraniãena
Bûhem této tak dÛleÏité fáze ‰tûnû do
urãité míry „ãeká“ na spou‰tûcí kombi-
nace podnûtÛ a spojuje si je dohromady
se souãasnû nastupujícími podnûty do
jedné jednotky. Senzitivní fáze, bûhem
níÏ mÛÏe dojít ke vti‰tûní, je rÛznû dlou-
há v závislosti na druhu; mÛÏe trvat
relativnû krátk˘ ãasov˘ úsek nûkolika
hodin (nidikolní Ïivoãichové, u ptákÛ
a savcÛ) aÏ k nûkolika t˘dnÛm (mj. pso-
vité ‰elmy coby nidifugní Ïivoãichové).
ProtoÏe je vtiskávání omezeno jen na
urãit˘ ãasov˘ úsek a na základû vnitfiní-
ho nastavení konãí i v pfiípadû, Ïe k Ïád-
nému uãení nedo‰lo, b˘vá oznaãováno
jako „kritické období“(EIBL-
EIBESFELDT, 1999). Nebyl to nikdo
men‰í neÏ FREUD (cit. podle
LORENZE, 1978), kdo jako první popsal
fázi vtiskávání a oznaãil ji jako „fixaci“.
Objekty vtiskávání, na které se fixují
zpÛsoby chování, jsou ve vût‰inû pfiípa-
dÛ pfiíslu‰níci vlastního rodu, ktefií pfii
pfiíslu‰n˘ch zpÛsobech chování fungují
jako sociální partnefii. Tím nelze obecnû
fiíci, Ïe napfiíklad ‰tûnû „vti‰tûné na ãlo-
vûka“ je sv˘mi zpÛsoby chování kom-
pletnû orientováno na ãlovûka; ve svém
pozdûj‰ím Ïivotû pes vÏdy dokáÏe rozli-
‰ovat mezi jin˘mi psy, a tudíÏ potenciál-
ními partnery k rozmnoÏování, a lidmi.
Jsou to pfiedev‰ím sociální vazby, které
se v prÛbûhu vtiskávací fáze snadno
mohou fixovat na ãlovûka, coÏ v jiné
souvislosti doloÏil uÏ LORENZ (1935).
U nidifugních ÏivoãichÛ, tedy také

u psÛ, dochází k tomuto vtiskávání na
základû pozdního dozrávání pfiíslu‰-
n˘ch smyslov˘ch orgánÛ a centrálního
nervového systému ve srovnání s nidi-
kolními Ïivoãichy relativnû pozdû.

·tûÀata potfiebují 
úzk˘ kontakt s ãlovûkem
V této fázi ‰tûÀata nezbytnû potfiebují
úzk˘ tûlesn˘ kontakt s ãlovûkem, aby ho
poznala coby pfiíslu‰níka vlastního dru-
hu a aby se u nich vÛbec nemohl vyvi-

nout strach z ãlovûka a vyh˘bavé cho-
vání vÛãi nûmu; tûlesn˘ kontakt
a navazování kontaktu za pomoci hlasu
dají vzniknout pozdûj‰í radostné váza-
nosti na ãlovûka. V̆ znam má rovnûÏ to,
aby ‰tûnû bûhem této vtiskávací fáze
poznalo více lidí rÛzného stáfií a pohla-
ví, aby bylo dosaÏeno vti‰tûní na ãlovû-
ka jako druh, nikoliv jako na individu-
um. To je vzhledem k typickému
chování ‰tûÀat relativnû jednoduché,
protoÏe ‰tûÀata v tomto vûku ráda jdou
ke kaÏdému ãlovûku. Nedostateãn˘ kon-
takt s ãlovûkem je ve fázi vtiskávání kar-
dinální chybou, a pokud ji ãlovûk udûlá,
zakládá ve psech do budoucna, Ïe
budou pla‰í nebo kousaví (kousání ze
strachu). Mnoho „povahov˘ch nedo-
statkÛ“, které se u psÛ projeví pfii tes-
tech povah a podobn˘ch pfiíleÏitostech,
se zakládá na chybách pfii odchovu ‰tû-
Àat. Snad není nutno se zvlá‰È zmiÀovat
o tom, Ïe neodbornû vedené odchovy
bez dostateãného kontaktu s ãlovûkem
a v prostfiedí chudém na podnûty vedou
prakticky ve v‰ech pfiípadech ke psÛm
„s poruchou chování“. Pokud období
vtiskávání, tato „citlivá fáze“, není dosta-
teãnû vyuÏito, není to moÏné prakticky
nikdy dohnat.

dr. Frank G. Wörner
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„Štěňata
potřebují úzký

tělesný kontakt
s člověkem, aby
ho přijala coby

příslušníka
vlastního
druhu.“

www.alavis.cz

Příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.

ALAVIS SINGLETMALAVIS SINGLETM

ZDARMAZDARMA
ke každé zakoupené

ALAVIS Kloubní výživě.

a získejte komplexní péči
pro klouby Vašeho psa.

TM

Využijte mimořádné nabídky

Nabídka platí pro ALAVIS
Kloubní výživu zakoupenou

Doklad o koupi přípravku ALAVIS
Kloubní výživa zašlete na adresu naší
společnosti nejpozději do 31. 1. 2006

a my Vám obratem zašleme
ALAVIS SINGLE zdarma.

TM

TM

TM

od 1. 12. do 31. 12. 2005

Přípravky ALAVIS žádejte
u svého veterináře.

TM

Patron ca, s.r.o., Korunní 129, 130 00 Praha 3,
tel.: 271 737 908, fax: 267 317 292,
www.alavis.cz, e-mail: info@alavis.cz,
Zelená linka: 800 163 425

Vánoční dárekVánoční dárek
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