
idé, ktefií se zab˘vají v˘cvikem psÛ,
se zkrátka v názoru na tuto metodu
uÏ celé roky nemohou shodnout.

Bylo tomu tak uÏ za ãasÛ Eberharda
Trummlera a je tomu tak dodnes. V tûch-
to sporech ale ãasto vítûzí emoce nad
rozumem. Rok co rok se ve v˘cviku psÛ
objevují nové metody a pomÛcky, které
obchodníci i nûktefií trenéfii vychvalují
do nebes. Jako kdyby s kaÏdou dal‰í
pomÛckou majitelé znovu uvûfiili na
zázrak, Ïe právû ona jim pomÛÏe získat
kontrolu nad jejich psem. Vût‰inou
ov‰em následuje zklamání. 

Jak úspû‰n˘ je 
trénink s klikerem?
AÈ uÏ mluvíme o klikeru, létajícím disku
pro psy, o rÛzn˘ch typech vodítek,
o pomÛckách nutících psa chodit vzornû
u nohy nebo o úplnû jin˘ch, je tfieba si
uvûdomit, Ïe jakákoli technická vymoÏe-
nost mÛÏe psa ovlivnit jen v omezené

mífie. Zásadnû by tyto pomÛcky mûly
umoÏÀovat v˘chovu bez trestÛ a násilí. Je
vcelku pochopitelné, Ïe nové cesty zkou-
‰ejí mnozí majitelé psÛ, ov‰em bohuÏel je
ãasto po nûkolika t˘dnech nebo mûsících
zklamanû opou‰tûjí. Dotazníková akce
provádûná v letech 2003 aÏ 2005 ukázala,
Ïe majitelé zaznamenávají v tréninku
s klikerem provádûn˘m mimo cviãi‰tû pfii
praktické v˘chovû psÛ jen dílãí úspûchy. 
Vysoké procento dotázan˘ch provádûlo
déle neÏ 8 mûsícÛ trénink s klikerem pod
vedením trenéra. KdyÏ nastaly pfii v˘cviku
problémy, trenér zpravidla argumentoval
takto: „Musíte cviãit dál, v‰ak ono se to
ãasem poddá.“  Ale má pro majitele smy-
sl, aby celé mûsíce, nûkdy i roky cviãil se
psem, a v˘sledek byl jen ten, Ïe se zvífie
dalo ovládat jen na cviãi‰ti nebo tam, kde
na nû nepÛsobily Ïádné ru‰ivé vlivy?
Vzhledem k tomu, Ïe pfii klasickém pod-
miÀování se psi uãí velmi rychle, není
nutno vyÏadovat po nich, aby se dlouhé

mûsíce uãili poslouchat na zvuková
a optická znamení v bûÏném slova smys-
lu. BûÏn˘ majitel psa si v normálním Ïivo-
tû bez problémÛ vystaãí se zvukov˘mi
povely „Sedni!“, „Lehni!“, „K noze!“, „ZÛs-
taÀ!“, „Ke mnû!“, „Nesmí‰!“ a „Fuj!“

Kliker úãinkuje 
– ale má své meze
Trénink s klikerem podporuje schopnost
uãení u psa ve spojení s odmûnou. Podle
m˘ch zku‰eností je kliker pfii pozitivním
podmiÀování schopen zcela nahradit
pochvalu majitele nebo pamlsek. Klikání
a s ním spojené vzorce uãení ov‰em pes
zaãne rychle ignorovat v situacích, kdy na
nûj pÛsobí jeden nebo více vnûj‰ích pod-
nûtÛ. A nezávisle na tom, jakou v˘cviko-
vou pomÛcku pouÏíváme, je ze v‰eho nej-
dÛleÏitûj‰í souhra mezi majitelem a psem
v bûÏném denním Ïivotû. Pes musí z bûÏ-
ného chování svého pána nab˘t dojmu,
Ïe právû on je ve smeãce vÛdcem, Ïe zde
vládne. Problémy ãasto vznikají, kdyÏ je
to naopak, kdyÏ totiÏ pes má za to, Ïe
vÛdcem smeãky je on. 

Klasické podmiÀování
Klikov˘ trénink se provádí podle zásad
klasického podmiÀování. BohuÏel to b˘vá
z neznalosti velmi ãasto vytrháváno ze
souvislostí. Zakládá se na teorii známého
fyziologa Ivana Pavlova (1849 – 1936),
jenÏ tvrdil, Ïe pfiirozen˘, vût‰inou vrozen˘
reflex lze umûle spojit s nov˘m, podmí-
nûn˘m reflexem. Pavlovovy zásady byly
první a zásadní pro teorii uãení. Na zákla-
dû tûchto vûcn˘ch znalostí je jím vyvinu-
tá teorie oznaãována jako klasické pod-
miÀování. Ov‰em takov˘ základ mÛÏe b˘t
pfii v˘chovû rodinn˘ch i doprovodn˘ch
psÛ, loveck˘ch i sluÏebních psÛ a pfii
v˘chovû psÛ obecnû vyuÏíván jen omeze-
nû, protoÏe pfii Pavlovov˘ch pokusech ‰lo
o procesy uãení, nikoliv o pfiesmûrování
vloh v klasickém smyslu. 

Pozitivní a negativní posilování
Pfii v˘cviku psÛ pracuje trenér s takzva-
n˘m posilováním. MÛÏe to b˘t kliker, ale
také úãinná pochvala, hraãka, pamlsek,
nebo také nûco úplnû jiného. 
Pes sám si urãí, na kter˘ z posilovaãÛ
bude pozitivnû reagovat. DÛleÏité je, aby
tyto posilovaãe byly kontingentní (tedy
bezprostfiední, srozumitelné a pravidel-
né) a aby uspokojovaly nûjakou potfiebu
psa (napfiíklad hlad). Pfii v˘chovû a v˘cvi-
ku psa cviãitel pracuje s pozitivním
a negativním posilováním. Pokud je pes
cviãen v˘hradnû prostfiednictvím pozitiv-
ního posilování, mÛÏe v dÛsledku toho
docházet k nedorozumûním mezi ním

Co dokáže - a co ne?
Není to nic nového pod sluncem. UÏ na‰i rodiãe
pouÏívali kliker, jemuÏ tehdy ov‰em fiíkali „práskací
Ïabka“, ke zlobení uãitelÛ. Dnes na‰la tato prastará
hraãka nové uplatnûní jako pomÛcka pfii v˘chovû psÛ.
Nûktefií alternativní trenéfii a v˘cvikáfii jsou ochotni
na klikovou metodu u psÛ pfiísahat jako na jedinou
správnou, dal‰í se jí vysmívají nebo ji zcela odmítají. 
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Kliker není
samospasiteln˘,
ale pfii v˘chovû
mÛÏe pomoci
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a psovodem, protoÏe pes necítí ze strany
svého cviãitele dominanci. 

Kliková metoda mÛÏe 
vést k hyperaktivitû
Vyhodnocení ukazují, Ïe psi, jeÏ byli cvi-
ãeni v˘hradnû za pomoci klikové metody,
ãasto mûli sklon k hyperaktivitû nebo
dominanci. Pfii podmiÀování tedy musí
docházet také k dominantním reakcím ze
strany cviãitele. Pfii klasickém podmiÀo-
vání to oznaãujeme jako negativní posi-
lování (potrestání psa). Redukuje to prav-
dûpodobnost v˘skytu neÏádoucího
chování. DÛleÏité pfii tom je, Ïe se nemu-
sí jednat o skuteãn˘ „trest“, pod potrestá-
ním rozumíme v‰echno, co redukuje
pravdûpodobnost v˘skytu neÏádoucího
chování. Takové zpÛsoby podmiÀování,
jako jsou plazení, odebírání potravy, bití,
zavírání atd., patfií minulosti, protoÏe tyto
metody jsou v rozporu se v‰emi aspekty
zvífiecí psychologie i zásadami ochrany
zvífiat. Pfii kaÏdém v˘cviku musí podmi-
Àování vycházet z typu daného psa.
V˘cvik pouze klikerem nemÛÏe vést
k úspûchu, maximálnû pomÛÏe naplnit
penûÏenky v˘cvikáfiÛm, protoÏe nová
metoda se dobfie „prodává“ a také je
zábavnûj‰í neÏ solidní základní v˘cvik.
Nev˘hodnost klikové metody vypl˘vá

z genetického zaloÏení psa. KdyÏ cviãení
s klikov˘mi podnûty pfiekryje vnûj‰í pod-
nût, klikání jako v˘cviková metoda nepfii-
ná‰í Ïádoucí úspûch. 

MoÏnosti vyuÏití klikeru
Je nutno rozli‰ovat, kdy je vhodné kliker
pouÏít a kdy ne. Pokud máme v úmyslu
psa ve spojení s klikerem nauãit nûkte-
r˘m cvikÛm nebo zvukov˘m povelÛm ve
sportovním smyslu slova, nelze proti této
metodû vÛbec nic namítat. Dokonce
i v oblasti pfiesmûrování pudÛ je moÏno
za pomoci klikeru dosáhnout úspûchÛ
jako pfiirozenû s kaÏd˘m jin˘m zpÛsobem
pozitivního posilování, napfiíklad odmû-
Àováním pamlsky. To je ov‰em moÏné jen
v pfiípadû, kdy je vnûj‰í podnût u psa usa-
zen ve spodní oblasti a pes má relativnû
vysok˘ práh dráÏdivosti. 
Pokud v‰ak chcete ze svého psa vychovat
bezproblémového rodinného prÛvodce
a spoleãníka, jenÏ bude spolehlivû
poslouchat i za pÛsobení v˘razn˘ch vnûj-
‰ích podnûtÛ a vysokého dráÏdûní, radûji
byste mûli brát klikov˘ trénink s rezervou.
Agresivní chování, lovecké chování,
hyperaktivitu, trhání na vodítku pfii kon-
fliktních kontaktech atd. se vám za
pomoci klikového tréninku asi zvládnout
nepodafií. Theodor Hessling

Kliker je
vhodn˘, 
kdyÏ chceme
psa nauãit
nûkter˘m
trikÛm 
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