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V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

Kontrolovan˘
pﬁenos
nálady
mezi psem
a ãlovûkem je
pﬁímá cesta
ke vztahu
plnému
dÛvûry

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 8. díl
V pﬁedchozím ãísle ãasopisu Svût psÛ jsme se podrobnû zab˘vali v˘znamem ﬁeãi tûla
a jejími úãinky na psa. Dnes bychom se rádi zmínili o tématu pﬁenosu nálady a rádi
bychom vám pomohli nauãit se vyh˘bat chybám. ProtoÏe ãastokrát to se sv˘mi psy
míníme dobﬁe, ale ve skuteãnosti u nich nevûdomky posilujeme neÏádoucí chování.
Napﬁíklad v situacích, které v psovi vzbuzují strach nebo pﬁinejmen‰ím silnou nejistotu.

P

ﬁená‰ení nálady je velké umûní
a souãasnû pﬁirozená vloha. Ve své
dokonalosti probíhá cílenû a pﬁesnû podle pﬁedpokladÛ, zatímco emocemi
a instinkty ﬁízen˘ pﬁenos emocí probíhá
vût‰inou pﬁeváÏnû nekontrolovanû. Îe
rozdíl není dost zﬁejm˘? Ale to je vlastnû
docela jednoduché. JestliÏe se vám nûkdo
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zdá na první pohled sympatick˘, vyzaﬁujete vÛãi nûmu pﬁátelství. To ov‰em pÛsobí zpûtnû pﬁíznivû i na vás, dostáváte se
do pﬁíjemné nálady a v˘sledkem je pozitivní celková atmosféra, která nebyla
vÛbec plánovaná, ale vychází odkudsi
z nitra. Pokud ov‰em hodláte naopak
nûkomu vyhubovat, vyzaﬁujete pravdûpo-

dobnû rozhodnost a podstatnû ménû
pozitivní celkovou náladu. A to vychází
zcela ﬁízenû z vás.

P¤ÍKLAD P¤ÍPADU
Z VETERINÁRNÍ ORDINACE
Typick˘m pﬁíkladem negativního pﬁenosu nálady je veterinární ordinace. Pﬁi-
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nejmen‰ím ve vût‰inû pﬁípadÛ. Majitel
psa je vzru‰en˘, protoÏe jeho ãtyﬁnoh˘
pﬁítel musí na operaãní stÛl nebo protoÏe ho ãeká nepﬁíjemné o‰etﬁení. Pokou‰í
se sice nenechat na sobû nic znát, ale pﬁesto mu stoupá tep i krevní tlak. A to je
pﬁesnû to, ãeho si pes pov‰imne. Pro nûj
je to samozﬁejmû dÛvod ke starostem,
kdyÏ jeho vÛdce smeãky je zcela oãividnû
vyburcován a pﬁipraven rychle reagovat.
Dostává se také do ráÏe a reaguje podle
individuálního zaloÏení neklidnû aÏ bázlivû. Chceme-li pﬁedejít tomuto negativnímu pﬁenosu nálady, musíme zaãít sami
u sebe. Mûli bychom se pokusit zbavit se
strachu a nejistoty, abychom na svého
psa byli schopni pﬁenést pocit jistoty
a zbavili ho tak jeho obav. Nejjednodu‰‰í
je pokusit se uvolnit jiÏ v ãekárnû zvûrolékaﬁe. D˘chejte zhluboka a myslete na
nûco krásného - napﬁíklad na sluncem
zalitou pláÏ om˘vanou nûÏn˘mi moﬁsk˘mi vlnkami nebo na klasy obilí, které se
vlní ve vûtru. Myslete prostû na nûco, co
má na vás uklidÀující vliv.

Paniãka má náladu na hru: to se
samozﬁejmû ihned pﬁená‰í na psa

pravdûpodobnû je‰tû hodnû co uãit, protoÏe vût‰inu z nás dokáÏou lidé snadno
nachytat nebo zmást. Ztratili jsme snad
svoji schopnost správnû odhadovat
navzájem své chování, nebo jsme se nauãili natolik pﬁetvaﬁovat, Ïe uÏ nijak nelze
rozpoznat na‰e skuteãné úmysly? Tak ãi
tak - rozhodnû to není kompliment na‰emu lidskému charakteru. Tím pozoruhodnûj‰í je, Ïe psi podle v‰eho dokáÏou
tuto hru snadno prohlédnout.

NECHTùNÉ UTVRZOVÁNÍ

V procesu pﬁenosu pozitivní nálady
pomáhají také doteky TTouch a reiki

Tato nálada se pﬁenese i na psa a ten pak
dokáÏe vkráãet do ordinace se vztyãenou
hlavou. V tomto procesu mohou mimo
jiné pomoci doteky TTouch nebo reiki.

Podstatnû ménû prozíraví jsou psi,
pokou‰íme-li se je uklidÀovat v situacích,
které v nich vzbuzují strach. To si pﬁinejmen‰ím myslí MVDr. Barbara Schöningová, která se intenzivnû zab˘vá studiemi chování a na toto téma
publikovala jiÏ nûkolik odborn˘ch knih.
Tato veterináﬁka specializující se na
v˘zkum chování zvíﬁat a prezidentka
veterinární komory v Hamburku vede

kynologickou ‰kolu Struppi & Co.
a v rámci sv˘ch kursÛ se setkává s celou
ﬁadou nápadn˘ch projevÛ chování.
MVDr. Barbara Schöningová je pﬁesvûdãena o tom, Ïe projevy bojácného chování psa se jen posilují, pokusíme-li se ho
uklidnit hlazením a uklidÀujícími slovy.
Na‰e pokusy o uklidnûní si pes zﬁejmû
pﬁekládá jako chválu za strach a neklid.
Tím se jeho chování posiluje a psa tím
povzbuzujeme k tomu, aby v podobn˘ch
situacích jednal stejnû a opût projevoval
strach a neklid. Proto dr. Schöningová
jakoÏto odbornice na chování psÛ radí,
aby majitelé bojácné chování psa prostû
ignorovali, ale jakmile se pes uklidní, aby
ho dÛkladnû chválili. Zní to logicky –
a stejn˘ princip se dnes pouÏívá i v moderním v˘cviku psÛ.

POSILOVÁNÍ
ÎÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ
I zku‰ená cviãitelka psÛ Sabine Brunsová
z mülheimské kynologické ‰koly Canis
sází pﬁi v˘cviku psÛ na tento princip.
„Dokud se chování psa pohybuje v neÏádoucích mezích, dÛslednû ho ignoruji.
Jakmile uãiní pes první krÛãek Ïádoucím
smûrem, odmûním ho - tomu se ﬁíká
pozitivní posilování,“ ﬁíká tato cviãitelka
psÛ. Hubování nebo dokonce trestání
psÛ nemají v jejím pojetí v˘cviku místo.
Takové pÛsobení na psa povaÏuje Sabine
Brunsová dokonce za kontraproduktivní.
Nepopirateln˘m faktem tedy je, Ïe vnitﬁní nálada majitele psa je velmi dÛleÏitá,
protoÏe pÛsobí pﬁímo na chování psa.
Ekard Lind poukazuje na to, Ïe uvedená
vnitﬁní nálada znamená mnohem víc neÏ
jen „dobrá ãi ‰patná nálada“ nebo „pozitivní postoj k v˘cviku“. „Dosah a hloubka
nálad jsou urãovány celkov˘m vnitﬁním

Foto Minerva

TùÎKO OKLAMAT
Svoji úlohu byste ale mûli zvládat opravdu s bravurou, protoÏe o‰álit psy není
nijak snadné – to se ostatnû musel nauãit
i cviãitel psÛ Ekard Lind: „Kromû gest
a pﬁíkazÛ nesmíme podceÀovat ani pﬁenos nálady prostﬁednictvím komunikace.
Jak je dobﬁe známo, psi mají mimoﬁádnû
jemn˘ cit pro vnitﬁní pochody v nás. Ve
skuteãnosti ov‰em nevíme, zda jsou psi
schopni tak dokonale porozumût vnûj‰ím detailÛm, zda tak citlivû vnímají
napﬁíklad ﬁeã tûla, dech nebo zmûny
pachu ãlovûka, ãi zda jsou skuteãnû
schopni zachycovat informace telepaticky. Jednoznaãnû v‰ak víme, Ïe oklamat
psy jde jen velmi tûÏko.“
V tomto ohledu bychom se mûli od psÛ
SVùT PSÒ 1/06
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V nezvykl˘ch
situacích jsou
psi odkázáni
na pozitivní
posilování – ale
aÏ v okamÏiku,
kdy se uklidnili.
Zde se pouÏije
pamlsek.

vnitﬁní nálada a celkov˘ postoj dokáÏou
mnoho – v‰ak si to nûkdy zkuste. Budete
Ïasnout, jak˘ch úspûchÛ dosáhnete.

AGRESIVNÍ NÁLADA
Pﬁenos nálady samozﬁejmû neprobíhá jen
bûhem procesu uãení a roli hraje nejen
v situacích vzbuzujících obavy. MÛÏe pﬁispût i k tomu, Ïe ze psa, jehoÏ zaloÏení je

STÁLE DOB¤E NALADùN¯

VIZUALIZACE
V tomto bodû se teorie kryjí s tím, co
kanadská odbornice na zvíﬁata Linda
Tellington-Jonesová propaguje jiÏ léta.
„Musíte pozitivnû myslet a poÏadované
chování vizualizovat,“ ﬁíká tato rodilá
Kanaìanka. Tím myslí v první ﬁadû pozitivní pﬁenos nálad.
Jdete-li se sv˘m psem na cviãi‰tû a pﬁedem vycházíte z toho, Ïe stejnû pÛjde
v‰echno ‰patnû, pak se pravdûpodobnû
stane to, ãeho se nejvíc obáváte. Celé si to
v duchu znovu projdûte s veskrze pozitivní náladou – a uvidíte, Ïe pravdûpodobnost toho, Ïe v˘cviková lekce probûhne zdaﬁile, podstatnû vzroste.
VáÏení realisté, to nemá nic spoleãného
s ãarováním ani ezoterikou, ale jen a jen
s va‰í vnitﬁní náladou a postojem. Va‰e
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âekárna pﬁed veterinární ordinací
dovede hodnû psÛ uvést do stresu

Je-li pes vzru‰en˘, mûl by majitel d˘chat
pûknû zhluboka a vyzaﬁovat pohodu

Podívejme se radûji na harmonické stránky vztahu ãlovûka se psem: budeme-li
mít stále sluneãnou náladu, budeme mít
skuteãnû snaz‰í Ïivot. (To samozﬁejmû
platí obecnû ve v‰ech oblastech lidského
Ïivota, nejen u majitelÛ psÛ.) Nebudeme
brát neúspûchy tak tûÏce a budeme se
naopak dvojnásobnû nebo trojnásobnû
radovat z kaÏdého pokroku, i toho
nejmen‰ího. Díky tomu získáme uvolnûn˘ a celkovû pozitivní postoj ke psovi,
kter˘ nám mÛÏe pomoci pﬁekonat v‰echny problémy. Prostû je tﬁeba ãastûji se
zasmát, d˘chat zhluboka a pociÈovat
radost. To ãlovûku dává energii a pﬁená‰í
pozitivní náladu na psa.
Nejkrásnûj‰í ov‰em je, Ïe z cíleného pﬁenosu nálady tûÏí nejen ná‰ pes. I my se
cítíme svobodnûj‰í, volnûj‰í a osvobozeni
nátlaku ãi nutnosti. Pes totiÏ odráÏí pﬁedev‰ím na‰e nejhlub‰í pocity. Budeme-li
se cítit nepﬁíjemnû, bude i on nejist˘.
Zaãneme-li se nûãeho obávat, pes propadne panice. A budeme-li se radovat,
bude mít radost spoleãnû s námi. No jestli tohle není dÛvod k radosti?
Isabella Henzeková

Foto Minerva

postojem; na základû celkového Ïivotního postoje, etiky a ideálÛ, kter˘mi se lidé
ﬁídí. Vidíme, Ïe kaÏdá my‰lenka, kterou
domyslíme aÏ do konce, vede k filozofii
Ïivota, aÈ uÏ pod tímto pojmem myslíme
cokoliv. Proto bychom pﬁi ve‰kerém
respektu k cílené, vûdomé anal˘ze signálÛ nemûli pﬁehlíÏet, Ïe i my neustále vysíláme signály vlastních emocí. I tehdy,
kdyÏ na to vÛbec nemyslíme nebo nemáme Ïádné zvlá‰tní zámûry,“ ﬁíká Lind.
Podvûdom˘ podíl informací b˘vá ãasto
podceÀován, a pﬁesto tvoﬁí podstatnou
souãást komunikace. âím harmoniãtûj‰í
je na‰e nitro, tím pﬁíznivûj‰í je to, co vyzaﬁujeme nevûdomky. „To pochopili v‰ichni, kteﬁí jsou pﬁesvûdãeni, Ïe chov psÛ
a jejich v˘cvik jsou souãástí lidské
seberealizace,“ ﬁíká tento cviãitel psÛ.

veskrze mírumilovné, se stane agresivní
ãasovaná bomba. Dr. Dorit FeddersenPetersenová, etoloÏka a odborná zvûrolékaﬁka zab˘vající se chováním zvíﬁat, se
v rámci svého znaleckého posudku o staford‰irském bulteriérovi vyjadﬁuje takto:
„Naprosto rozhodující je vztah ãlovûka se
psem. Psi spolupracují nebo si konkurují s urãit˘mi lidmi urãit˘m zpÛsobem. To
je typické pro psovité. VyváÏenosti této
ãasto ambivalentní situace nûkteﬁí lidé
nerozumûjí nebo je tento vztah natolik
zmanipulovan˘, Ïe se u jejich psÛ nutnû
musí rozvinout agresivní chování.
Kromû toho nelze opomíjet ani pﬁenos
nálad z ãlovûka na psa,“ ﬁíká dr. Dorit
Feddersen-Petersenová.
Zní to sloÏitû? Ve své podstatû je to vlastnû docela jednoduché. JestliÏe se nûkterému majiteli zdá skvûlé, Ïe na svém
vodítku vede skuteãnû „ostrého“ psa, kter˘ s oblibou dûsí ostatní kolemjdoucí,
pes to velmi rychle pochopí a vynaloÏí
v‰emoÏné úsilí, aby tomuto poÏadavku
svého majitele vyhovûl co nejlépe.
KoneckoncÛ páníãek by mûl b˘t na svého hafíka py‰n˘ – pﬁinejmen‰ím proto, Ïe
pes nese tak skvûlé jméno jako Destruction (Zkáza) nebo Disaster (Pohroma).
Pak opravdu není tﬁeba pﬁíli‰ mnoho
fantazie, abychom si dokázali pﬁedstavit
strukturu osobnosti ãlovûka, kter˘ dá
psovi takové jméno. Nûco takového pﬁece vÛbec nechceme.

