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V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

Chválení
psi pracují
ochotnûji
a jsou
uãenlivûj‰í
neÏ psi, které
stále nûkdo
kárá nebo
hubuje

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 9. díl

V posledním dílu na‰eho seriálu jsme se zab˘vali pﬁenosem nálady ze ãlovûka na psa.
MoÏná jste toto mezidobí vyuÏili k tomu, abyste svého psa dokázali cílenou ﬁeãí tûla vpravit
do poÏadované nálady. Tento úspûch byste mûli je‰tû posilovat tím, Ïe psa ve správném
okamÏiku pochválíte. To je jednoduché? KdyÏ víte, kdy je správn˘ okamÏik, je to urãitû
jednoduché. Správn˘ okamÏik je ale velmi krátk˘, a nebudeme-li dávat pozor, mÛÏeme
ho snadno prome‰kat – a vlak je pryã. Tím se ov‰em mÛÏe v‰echno rychle pokazit.

K

orekce a chvála jsou dvû dÛleÏité
souãásti v˘chovy psÛ a v neposlední ﬁadû samozﬁejmû také
správné v˘chovy lidí. Nebo se jiÏ nepamatujete na to, jak to dﬁíve chodilo ve
‰kolách, kdyÏ ãlovûk udûlal nûco ‰patnû,
a Ïe chvála byla jen za zcela bezúhonné
chování? V tomto bodû jsou psi a lidé
velmi podobní: Chvála a korekce umoÏÀují psovi sdûlit, jaké chování je Ïádoucí
a jaké neÏádoucí.
Aby probíhala v˘chova úspû‰nû, mûl by
se kaÏd˘ majitel psa nauãit udûlovat
pochvaly i pokárání zpÛsobem srozu-
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miteln˘m psÛm. ProtoÏe v tomto ohledu jsou je‰tû urãité podstatné rozdíly
mezi lidmi a psy.

MùJTE RADOST!
JestliÏe pes byl poslu‰n˘ a s bravurou splnil úkoly, které jste mu dali, zaslouÏí si
nad‰enou pochvalu. Lhostejné „Tak jsi
hodn˘“ se zcela míjí úãinkem. V‰ak vy
byste byli také zklamáni, kdyby vá‰ nadﬁízen˘ komentoval bravurnû zvládnut˘
v˘kon stﬁízliv˘m: „To nebylo ‰patné.“
Urãitû oãekáváte, Ïe vám srozumitelnû
vyjádﬁí své uznání a svoji spokojenost

s va‰í prací. I pes musí mít moÏnost v‰imnout si, Ïe jeho majitel má z jeho v˘konu
opravdovou radost. Proto mÛÏe b˘t chvála klidnû i pﬁemr‰tûná. Spokojen˘, nad‰enû jásající majitel sice mÛÏe na kolemjdoucí pÛsobit ponûkud podivnû, ale pro
psa je to nejlep‰í potvrzení, Ïe udûlal
nûco opravdu dobﬁe. A to je to jediné, co
se v daném okamÏiku opravdu poãítá.
Nehledû na slovní chválu pﬁipadají
v úvahu samozﬁejmû také jiné alternativy. Nûkteﬁí psi reagují mimoﬁádnû dobﬁe
na pamlsky, pro jiné je nejlep‰í odmûnou rozpustilá hra. Dal‰í zase touÏí po
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„FUJ JE TO!“

Mezi pﬁíchylností a chválou
je velmi podstatn˘ rozdíl

pohlazení. V tomto bodû jsou si psi
a lidé podle v‰eho velmi podobní: Je-li
dÛvod k oslavám, jedni dávají pﬁednost
nûãemu pûknému na sebe nebo novému
poãítaãi, jiní zase h˘ãkají svÛj Ïaludek
lahodn˘mi pokrmy. ProtoÏe psi neumûjí
mluvit, kaÏd˘ majitel psa by mûl vyzkou‰et, jaká forma pochvaly oslovuje jeho
psa nejvíce. ProtoÏe krásn˘m modelem
od Coco Chanel ani laptopem mu urãitû
nezalichotíme.

Foto Minerva

TEë HNED!

Korekce mají pomoci omezovat projevy
neÏádoucího chování a pokud moÏno je
trvale odstranit. Existuje více moÏností
jak svého psa korigovat. Verbální korekce
je nejdÛleÏitûj‰í a vût‰inou také nejúspû‰nûj‰í variantou. Jakmile se u psa projeví
neÏádoucí chování, ﬁekneme mu pevn˘m,
rozhodn˘m hlasem napﬁíklad: „Fuj je to!“
Vût‰inou opravdu staãí pouÏít rozhodnou a pﬁesvûdãivou intonaci. Kﬁik je
nehezk˘, nepﬁiná‰í valn˘ uÏitek a psa by
jen zbyteãnû zbavoval jistoty. Nûkteﬁí psi
rozumûjí i za‰eptanému „Fuj“. Zkuste to
nûkdy. MoÏná je vá‰ pes citlivûj‰í, neÏ
byste pﬁedpokládali.
Samozﬁejmû mÛÏete pouÏít jiná slova neÏ
jen „Fuj je to!“ Rozhodnû byste se ale
mûli rozhodnout pro jednu moÏnost
a v budoucnosti se jí dÛslednû pﬁidrÏet.
Aby byla v˘chova psa úspû‰ná, je velmi
dÛleÏité, aby pes správnû rozpoznával
opakované zvukové povely. Pokud svého
psa pﬁichytíte napﬁíklad pﬁi tom, jak kra-

de steak z kuchyÀského stolu, mÛÏete si
k nûmu pospí‰it, ãtyﬁnohého pachatele
popadnout za obojek, stáhnout ho dolÛ
a koﬁist mu vzít. A v takovém pﬁípadû je
slovní povel samozﬁejmû namístû.

ÎÁDNÉ NEGATIVNÍ IMPULSY?
Existují také cviãitelé psÛ, kteﬁí takov˘m
pﬁístupÛm nevûﬁí. Ti se pﬁi v˘chovû psÛ
prakticky zcela vzdali negativních impulsÛ. Radí ignorovat neÏádoucí chování psa
a Ïádoucí projevy chování vÏdy posilovat
pozitivními impulsy. Z ãistû praktického
hlediska v‰ak mÛÏe ignorování neÏádoucího chování vést k pûknû prekérním situacím. Majitel psa vût‰inou tûÏko mÛÏe
oãekávat pochopení od svého okolí,
pokud pes bude se zápalem sobû vlastním
vyhrabávat sousedovy ãerstvû zasázené
tulipány nebo pokud se pokusí naskakovat na kolemjdoucí. Musí proto v jednotliv˘ch situacích zvaÏovat jak se zachovat.
Myslím si ale, Ïe ostré „Ne!“ nebo „Fuj!“
psychice psa rozhodnû neu‰kodí.

Pokud pes
udûlal nûco
správnû,
neváhejte dát
svoji radost
zﬁetelnû
najevo

Chvála by mûla pﬁicházet pokud moÏno
pﬁesnû v okamÏiku, ve kterém pes
dokonãil svÛj cvik. Nemá smysl nejdﬁíve
hledat psí hraãku nûkde na dnû kufru
pod horou jin˘ch vûcí ani nejdﬁíve prohodit pár slov se znám˘m, neÏ se koneãnû dostaneme k tomu, abychom psa
pochválili za cvik, kter˘ provedl dobﬁe
pﬁed nûkolika minutami. V lidsk˘ch kruzích se ãlovûk mÛÏe chovat jinak. Pokud
rodiãe koupí svému dítûti tﬁeba nové
kolo, protoÏe úspû‰nû sloÏilo velmi dÛleÏitou zkou‰ku, dítû urãitû dobﬁe pochopí
souvislost mezi událostí, která se odehrála jiÏ pﬁed nûkolika dny, a odmûnou.
ProtoÏe takové souvislosti chápeme kognitivnû, oãekáváme nûco podobného ãistû intuitivnû také od psÛ. Ti ov‰em
nejsou schopni podobné souvislosti
pochopit. U nich musí následovat podnût a reakce pokud moÏno co nejrychleji
po sobû. Chvála je pozitivní posilování
poÏadovaného chování a vÏdy musí
následovat bezprostﬁednû po pﬁíãinû, aby
byl pes schopen pochopit souvislost
mezi sv˘m v˘konem a v˘sledn˘m pozitivním impulsem. Jedinû tak lze vyuÏít pﬁirozeného procesu uãení a smûﬁovat je
Ïádoucím smûrem.
SVùT PSÒ 2/06
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Pokud ov‰em psa pﬁichytíme aÏ v okamÏiku, kdy svoji koﬁist odtáhl na zahradu
a poÏitkáﬁsky ji okusuje, skuteãnû uÏ bychom ho nemûli korigovat. Ze psího hlediska ho káráme proto, Ïe leÏí na zahradû
a nûco Ïere. Rozhodnû si nedokáÏe takovou korekci spojit s krádeÏí, která se odehrála pﬁed chvílí v kuchyni, a rozhoﬁãení
svého majitele neporozumí. Tady vzniká
riziko, Ïe zaãne svoji nejbliÏ‰í osobu
povaÏovat za nevypoãitatelnou a zaãne
pochybovat o jejích schopnostech vÛdce
smeãky. To se trochu podobá situaci, ve
které bychom se mraãili na kolegu, protoÏe nám pﬁed tﬁemi mûsíci zapomnûl
pogratulovat k narozeninám. UÏ si na to
vÛbec nevzpomene a neporozumí, proã
se na nûj tváﬁíme kysele.
Korekce mají smysl jen tehdy, kdyÏ následují bezprostﬁednû po neÏádoucím chování nebo kdyÏ se pouÏívají v okamÏiku,
kdy psa pﬁichytíme in flagranti - pﬁi ãinu.
JestliÏe ke korekci dojde se zpoÏdûním,
pes nechápe souvislost mezi sv˘m chováním a nevolí majitele. Na rozdíl od ãlovûka mu tyto souvislosti nemÛÏeme ozﬁejmit ani v rozhovoru.

le chválit za kaÏdou maliãkost, ztrácí pro
nûj chvála na v˘znamu. TotéÏ platí
i o korekcích: budeme-li psa neustále
komandovat a stále hubovat, jeho vnímavost samozﬁejmû otupí. JestliÏe
ov‰em korekce následuje jen v pﬁípadech, kdy je opravdu na svém místû,
zpravidla se nemíjí úãinkem.

POZITIVNÍ POSILOVÁNÍ
V˘zkum chování jiÏ dávno prokázal, Ïe
pozitivní posilování má podstatnû trvalej‰í a efektivnûj‰í v˘sledky neÏ pouÏívání
nátlaku a násilí. Také psi se uãí lépe a intenzivnûji, kdyÏ pracují s radostí a mohou
svému majiteli dÛvûﬁovat.

JEMN¯ ROZDÍL

NEOTUPOVAT
Chvála a korekce mají smysl jen tehdy,
kdyÏ je pouÏijeme ve správn˘ okamÏik.
To také znamená, Ïe chválu vyslovíme
jen tehdy, kdyÏ pes skuteãnû podal
pozoruhodn˘ v˘kon. Budeme-li ho trva-
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M˘lí se ten, kdo by vûﬁil, Ïe svého psa pﬁivede k cíli rychleji vojensk˘m drilem
a hrub˘m násilím. Ostnaté obojky (mimochodem dnes jiÏ v ﬁadû zemí zakázané
zákonem na ochranu zvíﬁat proti t˘rání),
elektrické obojky (dálkovû ovládané elektrické impulsy, také v ﬁadû zemích jiÏ
zakázané), rány nebo jiné nezodpovûdné
„pomÛcky" pﬁi v˘chovû by se v rozumné
v˘chovû psÛ vÛbec nemûly objevit.
DÛslednû opakované zvukové signály
pronesené správnou intonací a cílené
vyuÏívání pamlskÛ a her vedou k cíli
podstatnû rychleji a zpravidla pﬁiná‰ejí
trvalej‰í úspûch. A nikdy nezapomínejte,
Ïe správn˘ okamÏik je pro úãinnost
chvály a korekce rozhodující. A pokud
jde o ãisté projevy pﬁíchylnosti, ty je tﬁeba oddûlovat od chvály. ProtoÏe zde je
velmi podstatn˘ rozdíl.

Pochvala mÛÏe b˘t slovní,
ale také pohlazením

ZdÛraznûte rozdíl mezi chválou a pﬁíchylností: Zvukové projevy chvály a pﬁíchylnosti jsou dvojí. Nikdy se nesmûjí
házet do jednoho pytle. Chceme-li psovi
sdûlit svoji pﬁíchylnost, oslovíme ho
napﬁíklad „Mazlík pejsek“ nebo „Mil˘
Azorek“. Chvála jako uznání pﬁedchozího
v˘konu je v‰ak nûco docela jiného. Zde se
nabízí napﬁíklad: „V˘bornû!“ nebo „Ty jsi
‰ikovn˘!“. Pﬁíchylnost a chvála musí b˘t
vyjádﬁeny zcela individuálnû a musí b˘t
zﬁetelnû odli‰eny.
I. Henzeková

Foto Minerva

VÁHÁNÍ JE PASÉ

