
76 SVùT PSÒ 2/06

KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Zdá se, Ïe
psi nám
rozumûjí.
A my jim?
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1. Pes své okolí vnímá 
v prvé fiadû
a) u‰ima
b) oãima
c) hmatem
d) nosem

2. Kdy se u psa zaãíná vyvíjet
lovecké chování? Zpravidla 
a) mezi 6. a 10. t˘dnem
b) mezi 6. a 10. mûsícem
c) ve dvou letech
d) v roce

3. Kter˘ch z níÏe uveden˘ch
du‰evních pochodÛ je pes 
do urãité míry schopen?
a) porozumûní podrobnûj‰ím
slovním v˘kladÛm 
b) spojování 
jednotliv˘ch záÏitkÛ 
c) udrÏení záÏitkÛ v pamûti
d) fiízení svého chování
podle minul˘ch záÏitkÛ 

4. Na které ãásti psího tûla
nejrychleji poznáte, jakou 
má pes právû náladu?
a) na chlupech na ‰íji
b) na u‰ích
c) na ocasu
d) na oãích 

5. V dÛsledku ãeho 
se z normálních psÛ ãasto
stávají problémová
a nebezpeãná zvífiata?
a) izolovaného drÏení
b) drÏení v bytû bez zahrady
c) ‰patné v˘chovy
d) styku s pfiíli‰ velk˘m
poãtem lidí

6. Mohou mít délka 
a zpÛsob procházek 
vliv na chování psa?
a) urãitû ano
b) urãitû ne
c) spí‰e ne
d) spí‰e ano

7. Ve kterém období se 
u psa vytváfiejí základní
spoleãenské vztahy 
k okolí, lidem i psÛm?
a) mezi 8. a 12. t˘dnem
b) mezi 14. a 18. t˘dnem
c) do jednoho roku vûku
d) kdykoliv v prÛbûhu Ïivota

8. Agresivní projevy 
chování jsou 
a) vrozené v‰em 

psÛm bez v˘jimky
b) typické jen pro 
nûkterá plemena
c) v˘hradnû dÛsledkem
‰patné v˘chovy
d) u spoleãensk˘ch 
plemen zcela potlaãeny

9. Kdy je vhodné 
psa odmûnit nebo 
pochválit za splnûní
poÏadovaného cviku
a) po 1 – 2 sekundách
b) do minuty
c) do 15 sekund
d) ãas nehraje roli

10. KdyÏ psa s agresivními
projevy pfiiváÏeme 
na vodítku
a) uklidní se
b) posílí to jeho sebedÛvûru
c) podlomí to jeho
sebedÛvûru
d) na jeho chování 
to nemívá vliv  

11. Je vhodné nechávat 

psy, aby si spolu hráli?
a) jen pokud se dobfie znají
b) ne, je to pfiíli‰ nebezpeãné
c) jen psa a fenu
d) jen pokud jsou 
dobfie socializovaní

12. Pes je
a) samotáfi
b) párové zvífie
c) smeãkové zvífie
d) záleÏí na plemeni 

13. Pokud se vá‰ pes dostane
do rvaãky, jak se zachováte?
a) pokud rvaãka nevypadá
váÏnû, mezi psy nezasahuji
a snaÏím se svého odvolat
b) chytím ho za kÛÏi na
hfibetû nebo za obojek
a snaÏím se ho 
odtáhnout stranou
c) snaÏím se rvoucí 
psy od sebe oddûlit tím 
Ïe mezi nû vstoupím 
d) snaÏím se mu pomoci
k vítûzství tím, Ïe útoãím 
na druhého psa

14. Vá‰ pes vrãí, kdyÏ 
si místo nûj chcete 
sednout do jeho 
oblíbeného kfiesla. 
Co udûláte?
a) sednu si jinam,
koneckoncÛ je to jeho kfieslo
b) nev‰ímám si toho 
c) psa zaÏenu na místo
a propfií‰tû mu nedovolím
vyskakovat na sedaãku
d) okfiiknu ho

15. Jak uklidníte svého psa,
kter˘ se nûãeho vydûsil?
a) konej‰ivû na nûj
promlouvám
b) polituji ho
c) dám mu rozkaz, 
aby toho nechal
d) snaÏím se ho rozpt˘lit
jinou ãinností
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1d; 2a; 3 b, c, d; 4b, c;
5a, c; 6a; 7a; 8 a; 9a; 10b;
11d; 12c; 13a; 14c; 15d

Správné odpovûdi

Dalo by se pfiedpokládat Ïe ano. KoneckoncÛ máte v ruce
odborn˘ kynologick˘ ãasopis a psi zfiejmû patfií k va‰im
koníãkÛm. Ale nechcete se o tom pfiece jenom radûji pfiesvûdãit? 
Pozor: nûkdy mÛÏe b˘t správná více neÏ jedna odpovûì!
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ROZUMÍTE PSŮM?

Psi se
dorozumívají
pfiedev‰ím
fieãí tûla
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