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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje fenoménu výstav psů z pohledu mezidruhového působení 

mezi psy a lidmi. Vychází z terénního výzkumu prováděného na vybraných mezinárodních 

výstavách v Evropě. Práce navazuje na Clifforda Geertze a jeho Interpretaci kultur, kde se 

v pasáži o kohoutích zápasech na Bali zabýval propojením člověka a zvířete, a to 

v souvislosti se sebeprezentací prostřednictvím jiného druhu; zároveň v reakci na dílo 

Donny Haraway hledá odpovědi na to, kde na výstavách končí podstata psa jako zvířete 

a kdy jde už o kulturní výtvor člověka; zda jde během výstav ještě právě o psy či zda je to 

již spíše lidská společenská událost. Kromě zkoumání vzájemného vztahu dvou druhů je 

cílem práce i sonda do vnitřního společenského života této komunity, vizuální stránky 

výstav a zázemí, v němž probíhají. 

Klíčová slova: výstava psů, mezidruhové působení, pes, zvíře, antropologie, 

komunita, flat coated retriever, soutěž 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the phenomenon of dogs exhibitions from the point of 

view of interdisciplinary action between dogs and humans. It is based on field research 

conducted at selected international exhibitions in Europe. The work builds on Clifford 

Geertz and his Interpretation of Cultures, where he pursued the link between human beings 

and animals in the passage of the Cocks fight in Bali, in connection with self-presentation 

through another species; at the same time, in response to Donny Haraway's work, it 

searches for answers to where, at dog shows, the essence of a dog as an animal ends, 

and when it becomes to be a cultural creation of a human being; whether it is just about 

dogs during the exhibition or whether it is already a  rather human social event. In addition 

to exploring the interrelationship between two species, the aim of the work is also 

an inspection of the inner social life of the community, the visual aspects of the exhibitions 

and the environment in which they take place. 

Key words: dog shows, interspecies interactions, dog, animal, anthropology, 

community, flat coated retriever  
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ÚVOD 

V nepříliš vzdálené minulosti spočívala funkce psa v jeho pracovním využití 

pro lidské potřeby, jako byl lov, hlídání objektů, pastevectví aj. Případné vlastnictví 

pro potěchu bylo záležitostí výhradně vyšší vrstvy (Procházka, 1987). Od 18. století došlo 

k celkovému rozšíření vlastnění psů a jejich chovu; s čímž je také spojeno, že v uplynulých 

100 letech vzniklo nejvíce plemen. (ibid) V posledních desetiletích ovšem rapidně roste 

počet domácích mazlíčků („pet animals“). Dle odhadů žije v domácnostech Evropské unie 

60 milionů psů (Nadace na ochranu zvířat, n.d.), z údajů Českého statistického úřadu 

vyplývá, že v roce 2015 vlastnilo v České republice psa 28% domácností a jen v České 

republice jsou hlášeny přibližně 2 000 000 psů (FCI, 2019). Přístup k nim a jejich chápání 

se výrazně posunuly. Jsou „parťáky“ pro aktivní trávení volného času, plní i funkce 

asistentů v domácnosti pro nemocné a handicapované, zaujímají výsadní postavení 

dokonce na úrovni člena rodiny. Výjimkou nejsou už ani případy, kdy majitelé 

upřednostňují svého mazlíčka před lidmi. V domácnostech mají psi svá křesla, spí 

s majiteli v postelích, jedí ve stejnou dobu jako rodina, jsou jim poskytovány služby dříve 

určené výhradně lidem (psí salony, rehabilitační centra, ale i např. pohřby). S tímto vším 

markantně vzrostla také ochota utratit za psí miláčky horentní sumy. Byznys okolo psů je 

proto velmi perspektivní a vzkvétá. Jen u nás se ročně za pořízení domácích mazlíčků, 

potřeby a služby pro ně (krmivo, odborná péče, pamlsky, doplňky apod.) vydá přes 

12 000 000 000 Kč (ČSÚ, 2017). Psi jsou nezanedbatelnou součástí života dnešní 

společnosti a dochází k ovlivňování a přizpůsobování obou druhů, a to těsným soužitím, 

ale především také cíleným šlechtěním. 

Se šlechtěním jsou úzce spojeny výstavy psů, které mají svůj podíl na vzhledu 

moderních plemen. Právě ty jsou prostředím, kde je mezidruhové působení a interakce 

velmi znatelným faktorem. Výstavy psů proto z pohledu této práce patří k místům, která 

reprezentují propojení mezi člověkem a psem nejvýrazněji ze všech jeho perspektiv. Lidé 

na nich vystavují psy, ti jsou hodnoceni na základě daných kritérií a soutěží mezi sebou. 

Na základě aktuálnosti tématu psů v lidské kultuře a mé vlastní obeznámenosti 

s prostředím výstav psů jsem se rozhodla vést terénní výzkum, který bude probíhat 

na několika vrcholových evropských výstavách psů s mezinárodní účastí.  
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Etnografický výzkum si klade za cíl zjistit, zda jsou výstavy spíše lidskou 

společenskou aktivitou a do jaké míry jsou na ní důležití psi, zda jde o prezentaci psů nebo 

sebe prezentaci lidí. Nabízí se hypotéza, že jde o prezentaci účastníků samotných (člověka) 

prostřednictvím druhého jedince (psa). Budu tedy výstavy zkoumat i z pohledu možné 

komparace s kohoutími zápasy na Bali, jak je zmiňuje Clifford Geertz (2000) ve své 

Interpretaci kultur. Dále bych ráda zmínila, že výstavy vyššího typu1 trvají řádově hodiny, 

ale vystavování v kruhu podle úspěšnosti jedince trvá řádově minuty. Při výzkumu si proto 

budu všímat toho, co se odehrává i mezi posuzováním. Co se děje v kruzích i mimo ně, 

věnovat se budu lidským i psím účastníkům, prostředí a průběhu dne na výstavě, a to jak 

oficiální tak neoficiální stránce, jak tomu prezentovanému, tak tomu, co je v pozadí. Při 

výzkumu se budu zajímat také o to, co vše má vliv na konečný výsledek, do jaké míry 

dochází v tomto prostředí k vlivu člověka na psa a psa na člověka; do jaké míry jsou 

(ne)oddělitelní, přičemž budu vycházet z myšlenek Donny Harraway (2003).     

Součástí výzkumu bude reflexe a porovnávání výsledků konkrétního jedince plemene 

flat coated retriever – psa jménem Double Shot z Mokré Hory, kterého budu sama na všech 

dále uvedených akcích vystavovat.  

  

                                                 

1Za výstavu vyššího typu se považuje výstava klubová, speciální, národní a mezinárodní 

(https://www.retriever-klub.cz/plemena/flat-coated-retriever/, 20.4.2019) 

https://www.retriever-klub.cz/plemena/flat-coated-retriever/
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historické a teoretické ukotvení práce 

1.1. Historie soužití člověka a psa 

Poněkud poeticky bychom mohli říci, že lidé a psi jsou spolu už tak dlouho, že si 

nikdo není jistý, jak dlouho. Ale faktem zůstává, že vědci se ve svých názorech na dataci 

ani v procesu sžívání těchto dvou druhů nebo řekněme domestikace psa přesně neshodují. 

V naší kultuře je podprahově zažitý romantický příběh, jak si člověk rozhodl přivést do 

svého příbytku vlka a ochočil si ho. Na základě archeologických nálezů, etologických 

výzkumů, poznatků o lidském chování i mezidruhové interakci musel člověk přiznat, že to 

tak úplně nebylo. Na základě výzkumů je jasné, že nešlo o řekněme pasivní domestikaci, 

ale váhy se spíše ještě obrací na druhou stranu a vyvstává otázka, zda jsou „lidé ti 

vládnoucí anebo ti ovládaní“ (Harraway, 2003: 26), či do jaké míry. Vědecká obec není 

v tomto stanovisku jednotná, jakož i v přesném ukotvení počátku soužití lidí a psů. Uvádí 

se, že domestikace začala asi před 10 000 lety, ale „výsledky genetického výzkumu 

dokazují, že pes byl domestikován nejméně před 100 000 lety, spíše však ještě 

dříve.“(Císařovský, 2008: 15) 

Existují teorie, podle nichž proces domestikace předků psa mohl probíhat již 

dokonce před 135 000 lety. Harraway (2003) ve svém díle Companion Species Manifesto: 

Dogs, People and Signicant Otherness uvádí výsledky z výzkumů psí mitochondriální 

DNA, podle kterých se mohli vyskytovat dokonce již před 150 000 lety. To by znamenalo, 

že soužití předchůdců člověka a předchůdců psa sahalo k počátkům vývoje samotného 

lidského rodu. Na což navazují myšlenky, že právě díky předku psa se stal z předka 

člověka člověk (Harraway, 2003) Tyto úvahy vychází s předpokladů, že před 100 000 lety 

ještě člověk nedisponoval dostatečně rozvinutými mentálními schopnostmi do té míry, aby 

byl schopen plánovitě psa ochočit či chovat. Jak píše Císařovský (2008), datace počátků 

soužití předka psa a předka člověka sjednocena, ale podle biologa Jamesa Serpella měl 

každopádně předchůdce psa svůj aktivní podíl na domestikaci a i na vývoj člověka. 

Císařovský zmiňuje též kontroverzní teorii Davida Baxtona, která se věnovala vlivu předků 

psa na vymření větve neandrtálců, přesněji řečeno spolupráci homo sapiens s vlky jakožto 

jejich konkurenční výhodě. (Císařovský, 2008) 
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Pes je tedy s člověkem od pravěku a dodnes. Předchůdci psa pravděpodobně 

následovali tlupy předků lidí a využívali možnosti příjmu živin ze zbytků lidské potravy, 

což pro ně bylo výhodné. (Procházka, 1987) Počátky tohoto soužití byly, jak se zdá, 

výsledkem souhry náhod než vědomým rozhodnutím člověka. Postupně si předchůdci psa 

tedy zvykali na přítomnost a pach lidí a jak začínali tento vnímat jako známý, bránili jej 

proti vetřelcům. Toto recipročně výhodné soužití tak ovlivňovalo obě strany a jejich 

vztah.(ibid) Předci psů se sami selektovali na ty, kteří zůstali v okolí lidí a ty, kteří na 

základě dominance a nezájmu se člověku podvolit, ho opouštěli. Předpokládá se, že lidské 

ženy a děti se postaraly o mláďata jedinců, kteří se pohybovali v okolí jejich obydlí. 

Kombinací zmíněných vlivů postupně předci psa ztráceli plachost vůči člověku, v těchto 

podmínkách se jedinci křížili, a tak vlastnosti upevňovali.(Kholová, 1987) Soužití a 

schopnost spolupráce byly pro oba druhy přínosné postupně také v průběhu lovu. 

Později začal člověk využívat i další schopnosti psů, a to pro účely šíření své síly 

defenzivně i ofenzivně jako hlídači, ale i psi váleční a bojoví. „Doklady o tomto způsobu 

využití jsou u starých Asyřanů, Babyloňanů, Féničanů, Egypťanů, Germánů, Řeků, 

Římanů, Číňanů a indiánů.“ (Procházka, 1987) Cvičení psů k napadání nepřátel bylo 

užíváno ještě ve středověku. V moderních dějinách byli psi také využíváni při boji, avšak 

už jako pomocné síly fungující podle výzkumů dokonce nad rámec svého výcviku 

(Pearson, 2013), o tom více v kapitole 1.2.1. této práce.  

Využívání psa jako pomocníka člověka se dále zdokonalovalo, co se týče lovu, a také 

rozšiřovalo na další oblasti přirozeně s vývojem člověka. Styl a dokonalost lovu byly 

ovlivněny postupně faktory jako vynález luku a jízda na koni, právě ta dala za vznik 

štvanicím. Kromě lovu začal člověk také využívat psa při pomoci s dalšími 

domestikovanými zvířaty, jež pes dokázal ohlídat před divokými šelmami.  

Jde o nejvšestranněji využívané domácí zvíře s celosvětovým výskytem. A přesto, že 

je pes v moderním světě především společníkem, z globálního hlediska je jeho společenské 

postavení různé – někde je možné ho brát do nemocnice k seniorům a dětem, někde nesmí 

ani do parku, například do zámeckých parků v Jičíně nebo Manětíně.  

Historie vývoje psa koresponduje s vývojem lidstva a právě pes se dokázal 

promítnout do všech stránek lidského života a být neodmyslitelnou součástí kultury ve 

všech koutech světa. Však i prostřednictvím nich označujeme jevy v mnoha metaforách a 
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přirovnáních v českém jazyce; například „život pod psa“, „na psí knížku“, „ani psa by 

nevyhnal“aj.  

 

1.2. Zvíře jako součást kultury 

I přes technický pokrok, objevy a chování moderního člověka, jako by se bez zvířat 

obešel, jako by součástí přírody člověk nebyl a příroda nebyla součástí kultury člověka, 

jsou zvířata po celou historii lidstva nepostradatelnou součástí života lidí na celém světě.   

Ale v restauraci si dá steak medium, oblíbená kabelka je z hovězí kůže, po příchodu domů 

se pomazlí se svou kočkou, nakrmí rybičky, pookřeje u filmu o psu Gorovi a každý víkend 

uteče do lesa načerpat energii. V televizi, rádiu i na billboardech jsou uváděny dnes už 

zcela běžně reklamy na potřeby pro domácí mazlíčky. Ale kromě toho jsou zvířata 

v reklamách už i v odvětvích, které s nimi nesouvisí, například kocour, mýval nebo voříšek 

u bankovních produktů. 

Důležitost zvířat v životě našich předků se promítla i do utváření prvních slov, 

nespočetného množství zobrazení a vysvětlení na základě podobnosti se zvířaty; 

za všechny například znamení zvěrokruhu, hinduistické pojetí světa, bajky a metafory. 

(Berger, 1977). Charakter zvířat tak propůjčil vysvětlení kvalitativním vlastnostem, které 

potřeboval člověk k vyjádřením spojeným s jeho schopností abstraktního myšlení. Berger 

uvažuje, že právě to, co lidi odlišovalo od zvířat, pocházelo z jejich vztahu s nimi, a sice 

slova jako nositelé významu. Zbytkem kontinuálního používání zvířecích metafor je pak 

antropomorfizmus, který ve vztahu člověk-zvíře může mít vliv na lidský výklad chování 

zvířat, či stavění jich do různých rolí. I o tom pojednává tato kapitola. 

Počínaje moderním technickým světem se lidé od 18. století postupně vzdalují 

od zvířat; kočáry s koňmi byly nahrazeny lokomotivami a automobily, chov se 

centralizoval a vztah s masem a zvířecími produkty odosobnil. Zvířata už dvě století mizí 

z našeho společenského života i zájmu. Pouze v jediném směru dochází v současné době 

k přibývání zvířat v našem prostředí, a sice v podobě tzv. „pet“ zvířat, tedy zvířecích 

společníků.  

Zvířata pro nás přestala být tajuplnými, namísto toho jim byla přisouzena nevinnost a 

začala být vnímána s jistou mírou sentimentality. Odsouvání zvířat z našeho společenského 
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zájmu ale Berger vidí mnohem složitěji, než jen fyzický úbytek. Podle něj lidé sice 

pozorují a zkoumají zvířata, ví o nich stále více, ale zapomínají na fakt, že ona zase mohou 

pozorovat člověka. Domnívá se, že to pro lidstvo ztratilo na důležitosti a s množstvím 

znalostí o nich se zvyšuje lidská moc nad zvířaty, a tím se od nich stále více lidé vzdalují. 

Zvířata sice ztrácí svoji důležitost z hlediska využívání a soužití s lidmi, ale v našich 

slovních obratech a symbolech, jsou všude kolem nás. Setkáváme se s nimi v pohádkách, 

kde jsou personifikována, na fotografiích, v cirkusech, v reklamách, v zoologických 

zahradách, ale na všech těchto místech jde podle Bergera o zkreslení reality zvířete. 

Například díky dnešní moderní technologii fotografie nezaznamenává realitu 

(Berger, 1977) Na přesně opačném názoru založil své aktivity uznávaný britský fotograf 

Tim Flach, který úzce spolupracuje například s profesorkou sociologie Michiganské 

univerzity Lindou Kalof (2007), ve snaze přiblížit realitu zvířat člověku prostřednictvím 

kvalitních fotografií vytvořených na základě vědeckých poznatků.  

Berger také zmiňuje pohádky od Disney, v nichž jsou zvířata oblékaná do oděvů 

a chovají se jako lidé, aby bylo transparentněji poukázáno na charakter postavy. On ale 

považuje zvířata za vězně lidské společnosti, v jejímž prostředí byla donucena žít. 

Ve vyobrazeních nejsou používána, aby ukázala svůj zvířecí charakter, nýbrž charakter, 

který jsme jim my, lidé, přisoudili. „Skutečná“ zvířata tak z našeho světa mizí a tento 

proces lze podle něj zachytit i v komerčně užívaných podobách zvířat (fialová kráva), 

různých hračkách v jakýchsi „patvarech” zvířecích předloh nebo ve vnímání a hodnotě 

zoologických zahrad. 

Podle Bergera to, co mají zvířata a lidé společného i rozdílného, je promítnuto 

do dualismu vnímání zvířat člověkem ve všech případech, kde žijí lidé a zvířata vedle sebe. 

Dva protichůdné přístupy ukazuje Berger na svém příkladu s venkovanem a jeho prasaty - 

venkovan si stejně tak oblíbí svá prasata, jako si rád pochutná na mase z nich. Tedy na 

jednu stranu jde o vytvoření vztahu ke zvířeti, na stranu druhou je toto zvíře určeno ke 

konzumaci (nebo jinému utilitárnímu využití). Nutno zmínit, že toto samozřejmě neplatí 

plošně a vztah ke zvířatům obecně nebo k určitým zvířecím druhům se zásadně liší 

v různých lidských kulturách. 

Geertz (2000) v Interpretaci kultur v pasáži o kohoutích zápasech na Bali zmiňuje 

diametrálně odlišný přístup. Kohoutí zápasy patří k balijské kultuře a většina mužů tráví se 
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svými kohoutími zápasníky velké množství času. Je jim věnována spousta péče i 

pozornosti. O kohouty je pečováno podle přesných pravidel. Masírují jim nohy, čistí 

ostruhy, zdobí peří, přistřihují hřebínky. Péče o ně zahrnuje také hlídanou intenzitu světla a 

koupele s přesnými postupy. Majitelé neopomíjejí ani stravu, kohouti – zápasníci – jsou 

krmeni podle speciální diety a kvalitě surovin, z nichž se krmení skládá, je věnována větší 

péče, než kdyby byla určena lidem. Ovšem bylo by chybou toto chování balijských mužů 

k jejich kohoutům považovat za náklonnost ke zvířeti jako cennému představiteli přírody.       

“Kohouti jsou symbolickým vyjádřením nebo zvětšovacím sklem vlastního já jejich 

majitele, ezopovsky popsaného narcistického mužského ega, jsou také vyjádřením (...) toho, 

co Balijci považují za esteticky, morálně a metafyzicky za pravý opak statusu člověka: 

animálnost.“(Geertz, 2000: 463)  

Toto rozlišení se v balijské kultuře projevuje např. tak, že je nepřípustné, aby děti 

lezly. Pád i nemotornost jsou považovány za projev animálnosti, a proto jsou dětem 

obrušovány tesáky, aby nepůsobily zvířecím dojmem. Menším zločinem je incest, než 

zvířeckost. Vyprazdňování i jedení jsou silně nevhodné činnosti, které pokud možno je 

žádané vykonávat soukromě a rychle. Démoni jsou většinou vyobrazováni v různých 

zvířecích podobách. Stejně tak nelze si vykládat vztah Balijců ke kohoutům jako lásku 

k zvířatům všeobecně. 

„Kromě kohoutů a několika hospodářských zvířat – volů, kachen – bez 

emocionálního významu mají Balijci ke zvířatům averzi a s velkým množstvím svých psů 

zacházejí ne pouze necitelně, ale s chorobnou krutostí.“ (ibid.) 

    Geertz uvádí výzkumy Bateson a Meadové, kteří přišli s tím, že podle balijské 

koncepce těla jako souboru odděleně oživených částí jsou kohouti nahlíženi jako 

oddělitelné, samostatně fungující penisy, pohyblivé genitálie se svým vlastním životem.   

Což by bylo vysvětlením, proč kohoutí zápasy patří jinak v prakticky unisexové 

kultuře Bali k jediné výjimce, kde se společnost dělí na muže a ženy. Ženy se jich 

neúčastní, ani je nesledují. Obvykle jsou totiž tato pohlaví dohromady a vystupují jako pár 

ve formálních i neformálních záležitostech.  

„Tím, že se balijský muž identifikuje se svým kohoutem, identifikuje se nejen se svým 

ideálním já, nebo dokonce se svým penisem, ale zároveň také s tím, čeho se nejvíc bojí, co 
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nenávidí a čím je ambivalentně fascinován – s ,temnými silami’.“(ibid.) Kohoutí zápasy 

jsou oběti démonům, než se uskutečňuje chrámová slavnost, probíhají zápasy. 

Pro důležitou roli kohoutích zápasů v balijské kultuře je jistě signifikantní velké 

množství přirovnání vzhledu, chování i jevů ke kohoutům. Stejně tak, jako je tomu se psy 

v kultuře evropské a samozřejmě české. O tom ale více v následující podkapitole.   

1.2.1. Pes jako součást kultury lidstva 

„Ve svých psech vyjádřilo lidstvo všechny své vášně, všechny své dobré i špatné 

stránky. Proto jsou psi zabijáci i psí samaritáni, proto jsou lovci zločinců i pomocníci 

přestupníků zákona. Proto jsou vášnivými štváči zvěře i trpělivými vůdci slepých, 

obětavými přáteli a hlídači dětí nebo rozmarnými tyrany celého okolí.“ 

(Kholová, 1987: 326) 

Jak jsem zmínila výše, dříve společnost využívala psy především pro jejich 

užitečnost. Cílenou plemenitbou tak vzniklo velké množství různorodých plemen, která 

byla vyšlechtěna právě za účelem vhodnosti na jednotlivé úkony (lov, ochrana majetku, 

pastevectví aj.)Jak stoupá popularita psů, i jejich úloha v historii člověka, kterou 

akademičtí historici v počátcích odsouvali do ústraní, začíná být přepracovávána. 

I sám Berger (1977) si podotýká, že zvířata pronikají do společnosti jako 

mazlíčkové, pracovní síla, symboly, škodná zvěř, potrava, objekty experimentů a turistická 

atrakce. Je proto čas reflektovat to, jak lépe začlenit zvířata do dějin. 

Šíří se tak uvědomění, že „lidský svět by byl bez nelidských zvířat úplně jiným 

světem.” (Pearson, 2013: 129) Lidé již nejsou jedinými aktéry, kteří formují historii, 

přestože zůstávají těmi velmi důležitými. Například ani samotná domestikace psů 

neproběhla pouze na základě pasivního přijetí psa aktivním činem člověka. Jak jsem už 

psala, byli to klidnější jedinci vlka, kteří následovali lidi, aby sbírali zbytky jídla a tím 

utvořili podmínky pro domestikaci.(Pearson, 2013) 

V polovině 70. letech 20. století pak vzniká v Americe pojem “společenské zvíře” 

nebo také „zvířecí společník“ (“companion animal”), zdůrazňující tím popularitu psa jak 

domácího mazlíčka a formulující tím jeho stoupající společenské postavení. Již v tu dobu 

je všeobecně známo, že mít psa, snižuje krevní tlak, zvyšuje šanci na funkčnost rodiny, 
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rekonvalescence po operacích, rozvodech. V Evropě ten termín vznikl dřív – známý už 

v antice, Číně a Mexiku.  (Harraway, 2003) 

V dnešní Evropě je pes nejčastěji v roli společníka, případně pomocníka při práci, 

ovšem jiné, než původně zamýšlené; příkladem za většinu loveckých plemen může být flat 

coated retriever. Ten byl vyšlechtěn jako univerzální lovecký pes. Dnes je převážně 

mazlíčkem, ale také je pro své vlastnosti využíván například jako pes na vyhledávání drog, 

výbušnin, jako záchranář, canisterapeut, asistenční, slepecký pes a mnoho dalších. 

Záměrně zmiňuji i tato využití, kde jsou podle slov trenérů, chovatelů, ozbrojených složek 

i zdravotníků až nenahraditelnou pomocnou silou, zachraňující každý den lidské životy 

díky jejich vlastnostem. (A Brand Apart Television Ltd., n.d.)  

A nakonec modernější pojetí psa jako součásti naší kultury prezentuje  Harraway 

zavedením termín „přirodokultura” („natureculture”), vzniklý ze spojení slov příroda 

a kultura. V jejím pojetí pes již v lidské kultuře nehraje jen roli zástupce přírody, zvířete, 

ale představitele vtahu mezi přírodou a kulturou, mezi lidmi a zvířaty, mezi kterými podle 

Harraway nelze stavět hranice. Tento vztah je na všech úrovních a v každém časovém, 

místním i situačním bodě ovlivněn „podmíněnou proměnlivostí” („contingent mutability”) 

a jedinečností dějin. (Harraway, 2003). Další teorie vzájemného působení navazují 

v následující části. 

 

1.3. Mezidruhové působení mezi psem a člověkem 

Díky široké škále využití psa v lidském světě zahrnuje i jeho vzájemná interakce 

s člověkem velké spektrum vlivů, psychologických procesů a následků.   

K jiné mezidruhové interakci dochází mezi člověkem a jeho mazlíčkem, k jiné mezi 

člověkem a psem, kterého člověk vlastní pro čistě utilitární využití.  Nicméně vzájemným 

intenzivním působením psů a lidí k proměně obou stran dochází a ztrácí se transparentní 

hranice v rozdílech mezi nimi. Oba druhy se v chování, vzhledu, vlastnostech a způsobu 

života přizpůsobují. Pes je zrcadlem člověka. (Kholová, 1987)  

Veselovský uvádí, že domestikace má významný vliv na morfologii i chování zvířat. 

U domácích nebo zajatých zvířat se zvyšuje kalorický příjem, tedy i ukládání tuků 
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a zmenšuje obsah mozkovny až o 20%; jsou tak vystaveni vysokému krevnímu tlaku 

a nemocím krevního oběhu. „Domestikovaná zvířata ztratila mnohé projevy, které mají 

pro zachování zdatnosti u volně žijících zvířat klíčový význam. V sexuálním životě se 

naprosto odbouraly námluvy, při nichž samice posuzuje zdatnost svého partnera, což 

nakonec vede k postupné degeneraci.“ (Veselovský, 2003) 

Spíše než o vzájemném vlivu hovoří etnoložka Marilyn Strathern o tzv. „částečných 

propojeních” („partial connections“), což jsou vzorce, ve kterých „hráči“ („players”) 

nejsou ani částí ani celkem. (Harraway, 2003). Tento vztah Harraway v Manifestu nazývá 

svým termínem „vztahy významných odlišností“ („relations of significant otherness”).  

Nemůžeme se na člověka, ani na psa dívat jako na jedince, oba jsou výsledkem vztahu, 

který je nejmenší jednotkou přírodokultury. V tomto vztahu nemají předdefinované vztahy, 

důsledky nejsou předdefinovanou realitou, všechno se neustále vyvíjí (Harraway, 2003). 

Podle Harraway jsou psi pouze zvířecím druhem neustále se vyvíjejícím ve vztahu s 

lidmi, nikoliv projekcí nebo realizací záměru někoho jiného. A zároveň je špatné si myslet, 

že psy vlastníme, my vlastníme je a oni nás, kdy flexibilita a oportunismus jsou důležitými 

aspekty, které umožňují vzájemnou koevoluci obou druhů, jak psa, tak člověka.  

Je chybou vidět změnu v psím těle a mysli jako biologickou a vidět změny 

v člověčím těle a životě jako kulturní. Koevoluce člověka se psem podle Harraway je to, 

co připisují vědci kulturnímu a biologickému vývoji. Zastává názor, že lidé a psi se 

vzájemně ovlivňují, a to do takové míry, že se zápis o jejich vzájemné výměně vlastností 

nachází dokonce v jejich genomu. Ač s jistou skepsí, tak zmiňuje i teorii, že schopnost 

mluvení vznikla jako potřeba důležitosti dávat povely psům. Tím se dále vyvíjel mozek, 

hrtan, uvolnilo obličejové svalstvo a mohli artikulovat. (Harraway, 2003)  

Tuto myšlenku Haraway dále rozvádí ve svém díle When Species Meet, kde zastává 

názor, že tyto druhy existují pouze ve vztahu k sobě navzájem. Je to vzájemné propojení, 

které spojuje lidské a nelidské partnerydovzájemného vztahu, ve kterém psi (a další 

tvorové) jsou „aktéři a ne pouze příjemci akce“. (Harraway, 2003: 134). A to v kontrastu 

s dosavadním pojetím zvířete jako pouhého pasivního nástroje a prostředku člověka v 

lidských vědách a činnostech. 
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Pozici aktéra versus objekt zkoumá také Pearson, který ve svém díle Dogs, Historie, 

and Agency (2013)podporuje myšlenku zvířete jakožto aktéra ve světě lidí. Opírá o 

výzkumy psího chování a psychologie a tvrdí, že pes je schopen určité úrovně úmyslnosti. 

Ukazuje, že určité mimolidské bytosti jsou aktéry, neboť jsou schopny záměrného jednání. 

Není cílem změnit psy k obrazu člověka a přisvojit jim stejné schopnosti, úmyslnost 

a inteligenci, ale zjistit, v jaké interakci s lidskými jednateli fungují. Oporu svým tezím 

Pearson nachází v díle z 1. Světové války o válečných psech Nos chiens sur le front (Our 

dogs on the front) autora Adolphe Lasniera, s hlavním představitelem psem jménem Fend-

l’Air. Dílo pojednává o psech, kteří nad rámec naučených povelů dokázali na základě 

vlastní iniciativy zachraňovat zraněné. 

Harraway a Pearsonovi oponuje John Berger ve své eseji Why Look at Animals 

z knihy About Look (1977), který vidí zvířata jako objekt, až jako oběť lidské společnosti. 

V roli mazlíčka je zvíře umístěno do domova svého majitele, do izolace od přirozeného 

prostředí, téměř bez kontaktu s dalšími zvířaty, o to víc s potenciálními pohlavními 

partnery, které by si samo vybralo přírodním výběrem, dostává uměle připravenou potravu. 

Jeho čas, prostor, dokonce vzhled i chování jsou ovlivňovány a kontrolovány majitelem.  

“Zvířata jsou výtvorem stylu života jejich majitelů.”(Berger, 1980: 256) a zároveň svého 

majitele doplňují.  

Pozice psa jako mazlíčka je však i podle Harraway v lidské společnosti velice 

náročná a riskantní, protože pokud vyprchá lidský cit nebo nesplní požadavky a očekávání 

svého majitele, nebo neprojeví nepodmíněnou lásku, stane se nežádoucím. Být mazlíčkem 

vyžaduje sebeovládání, emoční a kognitivní schopnost, které se shodují s dobře pracujícím 

psem. Psi, kteří jsou kromě role společníka využíváni také na práci, mají své místo v životě 

člověka jistější. Jejich hodnota pak nezávisí jen na pocitech majitele. (Harraway, 2003) 

Lidé, kteří tvrdí, že milují své psy jako děti a přistupují k nim tak a zároveň od nich 

automaticky očekávají nepodmíněnou lásku, tím uráží podle Harraway jak člověka, tak 

psa. Harraway tvrdí, že láska mezi člověkem a zvířecím společníkem je podmíněná, a to 

oboustrannou touhou sebe nebo toho druhého uspokojit. (Harraway, 2003)  

Podle Konráda Lorenze existují dva důvody, proč je vazba mezi pánem a jeho psem 

tak silná a pes vykazuje závislost na svém pánovi. Prvním důvodem je celoživotní vazba 

psa na jeho matku, kterou mu majitel představuje svým pečovatelským až někdy 
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mateřským přístupem a díky které si pes udržuje mladistvý bezstarostný charakter. Druhá 

je pak projevem loajality vůči vůdci smečky. (Lorenz, 2002) 

Jak píše Císařovský, toto spojení nemá v živočišné říši obdoby. Vždyť těžko by se 

hledal jiný živočišný druh, který by upřednostňoval druhý druh před vlastními potomky či 

jedinci svého vlastního druhu. 

Co se týče podobnosti vnitřního světa psa a člověka, bylo provedeno několik 

výzkumů s různými výsledky. 

Christina M. Brown a Julia L. McLean (2015)prováděly opakovaný výzkum 

zaměřený na antropomorfizaci z pohledu projektování komplexních osobnostních rysů a 

momentálních emočních stavů (vina, úzkost a osamocení) do nejednoznačných projevů 

psů. I když výzkum prokázal, že lidé opravdu přisuzují psům jisté osobnostní rysy, šlo 

především o prokázání pouze u jistých skupin lidí, a to pouze co se týče pocitu viny a 

úzkosti.  

Poněkud jiného výsledku dosáhl výzkum neurologa Gregory Bernse (2013), kterému 

se podařilo vytvořit MRI (magnetická rezonance) sken mozku svého psa a otevřel tak cestu 

k poznání kognitivních funkcí psa i sociálního vnímání ostatních druhů.  Jedno z jeho 

největších poznání je odhalení, že mozek psa je velmi podobný mozku člověka. Při 

zjišťování,  zda psi dávají přednost odměně nebo pochvale, Berns zjistil, že většina psů 

upřednostňuje pochvalu, se kterou je stejně jako u lidí spojen příjemný pocit. Další 

zajímavou podobností dvou odlišných druhů je inteligence, o níž píše Císařovský:  

„Jedinečnost tohoto vztahu potvrzuje i ve srovnání s jinými živočišnými druhy se 

z pohledu lidí vyznačují vysokou inteligencí, či spíše schopností vzájemné komunikace 

postavené zejména na podobnosti lidské a vlčí mimiky, což jim společně s přizpůsobivostí 

umožnilo stát se jedinečnými společníky člověka.“ (Císařovský, 2008: 12) 

Agustin Fuentes (2006) se zabýval vztahy člověka a zvířete a do jaké míry jsou jejich 

společenské interakce a tradice v rámci vlastního druhu podobné. Dochází k názoru, že 

jsou zvířata “schopna aplikovat vertikální i horizontální vztahy mezi členy skupiny 

a někteří dokonce předvídat chování jedinců jiného i stejného druhu. Některé vzorce 

společenských tradic jsou příkladem obojího, homologie a analogie. Je zde tedy podobnost 

s lidskou společností.” (Fuentes, 2006: 2)  
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A právě výstavy psů jsou založeny na prezentaci psích jedinců, jakožto výsledků 

působení člověka. O nich tedy dále. 

1.4. Historie chovatelství a výstav psů 

Na počátku domestikace měly na vývoj psů a jejich jednotlivých typů vliv vnější 

životní podmínky regionu, ve kterém žili, regionální křížení nebo mutace. Stejně jako není 

zcela jasný způsob a datace domestikace psa, není zcela jasno ve vývoji jeho jednotlivých 

druhů a v pozdější době psích plemen. Jak uvádí Císařovský ve své knize Pes (2008), díky 

archeologickým vykopávkám se uvažuje, že v době kamenné existovaly v Evropě 4 typy 

psů, v době bronzové se pak objevil ještě 5. druh. Těchto 5 druhů je považováno za předky 

většiny plemen, pravděpodobně ale v historii velké množství plemen vymizelo a za 

přispění křížení jinými typy, či s vlky, mohly vznikat typy jiné. Šlo o dobu “pestré směsi 

psích forem” (Procházka, 1987: 17), ze kterých působením člověka podle jeho potřeb a 

požadavků později vznikala psí plemena. I když „absolutní jistota o původu jednotlivých 

typů domácího psa neexistuje“ (Procházka, 1987:18), je bez pochyb dnešní pes považován 

za druh savce s nejvyšší známou variabilitou.  

Jeho cílený chov byl po dlouhá staletí záležitostí pouze vyšších vrstev. V Egyptě 

bylo spojeno s výsadou lovu, později v středověku už i s touhou po neobvyklých, 

mimořádných věcech, které samozřejmě mohla vlastnit opět jen aristokracie nebo nejvyšší 

vrstvy. I díky těmto rozmarům tak vznikla celá škála psů různých konstitucí, velikostí, typů 

a barev srstí, tvarů lebek. (Procházka, 1987) Kombinace společenských změn a vědeckého 

poznání zajistila zvyšování odbornosti a rozšíření aktivit chovu. (Císařovský, 2008) Dále 

uvádí, že „za hlavní mezníky ,čistokrevného‘ chovu psů jsou považovány Mendelovy 

zákony dědičnosti, viktoriánský systém ,příbuzenské plemenitby’ odvozený od genealogie 

britské aristokracie, založení anglického The Kennel Club a pořádání prvních výstav.“ 

(Císařovský, 2008: 20) 

O skutečné řízené plemenitbě je možné tedy mluvit až v posledních 200 letech.„Ještě 

v polovině 19. století byl chov většiny plemen psů určován jejich praktickým využitím; to 

platilo zejména pro psy lovecké. Neexistovaly žádné jednotné a jednotící standardy, křížení 

psů probíhalo podle úvahy, jednotlivých chovatelů.“ (ibid.) Nejdůležitějším obdobím pro 

vznik a vývoj plemen, která známe dodnes, jsou polovina 19. století a počátek 20. století. 

Probíhal selekcí chovu v izolované skupině a křížením s jinými typy psů, případně zástupci 

už ustálených plemen. Tímto způsobem rychleji docíleno požadovaných povahových 
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vlastností i morfologických znaků. (Císařovský, 2008) Tradice zootechniky v chovu koní 

měla vliv na to, že k celosvětové chovatelské špičce patřili a dodnes patří Angličané. V 

Anglii, a také v Německu byla vyšlechtěna celá řada plemen psů, která existují dodnes 

(Procházka 1987); v případě Anglie například právě plemeno flat coated retriever. 

(Phillips, 1996) 

V roce 1911 vznikla mezinárodní kynologická organizace Federation Cynologique 

Internationale (FCI). Jejími členy je 93 států, a některé další, např. právě Velká Británie 

nebo USA spolupracují s FCI na základě dohody. FCI dává základní pravidla chovu psů, 

rozhoduje o uznání či neuznání plemene a schvaluje standardy jednotlivých plemen. 

Českou republiku zastupuje v FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU).2 

V současné době jde už nejen o vysoce účelnou, ale zároveň už marnivou činnost 

člověka, kdy počet plemen a variant už zdaleka nekoresponduje pouze s praktickým 

využitím, ale reaguje na trendy a módní vkus lidí. (Procházka, 1987)  

Podle oficiálních údajů FCI existuje v současné době 347 uznaných plemen psů. 

Vedle nich jsou evidována tzv. neuznaná plemena, která dále vznikají převážně křížením 

stávajících plemen, čemuž FCI není nakloněna; z českých je to například pražský krysařík 

nebo chodský pes. V roce 1983 byla vědeckou komisí FCI ustanovena kritéria, která musí 

populace jedinců splňovat, aby byla uznána za plemeno. Jde o registrovaných až 800 

jedinců, prokázání alespoň 8 krevních linií nejméně se dvěma krycími psy a šesti fenami 

v každé linii, kdy si tyto linie nesmí mít vzájemně příbuzné do druhé generace.   

Přes to, že nomenklatura FCI není zoologická, principiálně respektuje vývojová 

hlediska a dnes rozděluje plemena do 10 skupin. Jsou jimi:  

I. Ovčáci a honáčtí psi (mimo švýcarských salašnických psů) 

II. Pinčové a knírači - molossoidní plemena - švýcarští salašničtí a honáčtí psi 

III. Teriéři 

IV. Jezevčíci 

V. Špicové a primitivní typy 

VI. Honiči a příbuzná plemena 

VII. Ohaři 

                                                 

2 http://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/fci--uci 
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VIII. Retrieveři - slídiči - vodní psi 

IX. Společenská plemena a toy psi 

X. Chrti 

(FCI, 2019)  

Plemeno flat coated retriever, jehož  představitel je součástí mé případové studie, 

patří do VIII.skupiny FCI: Retrívři, slídiči a vodní psi. Do skupiny retrieverů je řazeno 

5 plemen – labrador retriever, golden retriever, chesapeake bay retriever, nova scotia duck 

tolling retriever,  curly coated retriever a konečně flat coated retriever.      

Výstavy psů jsou velmi důležitá součást chovatelského a kynologického života. 

V roce 1859 proběhla 1. výstava psů v Anglii. Celosvětově nejznámější, největší a 

nejprestižnější výstavou je britský Crufts. První Crufts proběhl v roce 1891, přestávku měl 

jen v období světových válek. Je organizován anglickým The Kennel Club a jak sami 

organizátoři Crufts uvádějí, je to „výstava oslavující každý aspekt role, jakou psi hrají 

v našem životě. Dodala bych, že počet psů na výstavách není omezen, pro představu Crufts 

2018 hostil 20 000 psů. 

A právě Crufts 2018 byla jedna z výstav, na nichž proběhl terénní výzkum, kterému 

se věnuji v druhé části této práce.  

Pro české chovatelství a plemena byl zásadní přelom 19. - 20. století. V roce 1881 

byl založen Spolek pro chov a cvičení loveckých psů, zároveň byla zavedena první česká 

rodová kniha loveckých psů. První mezinárodní výstava psů byla v Praze uspořádána 

v roce 1901. A o dva roky později vydal Václav Fuks první českou kynologickou 

encyklopedii Všecky druhy psů slovem i obrazem. (Císařovský, 2008) V roce 2014 byla 

Evropská výstava v Brně a v roce 2021 bude Česká republika organizátorem Světové 

výstavy. (WDS, 2019) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

2. Cíle práce a stanovení výzkumných otázek 

Tato práce navazuje na mé předchozí zkušenosti z výstav psů. Věnuji se zde 

vnitřnímu životu komunity na výstavách psů a prostředí, v němž se odehrávají. Mým cílem 

je hloubkové porozumění jevům a procesům.  

Ve výzkumu se budu zajímat o materiální zajištění a hmotné zázemí evropských 

mezinárodních výstav pro vystavovatele a psy, oficiální program a vizuální stránku 

výstavy, chování vystavovatelů vůči sobě vzájemně, ale také k zvířecím jedincům, a to 

v průběhu celé výstavy – tedy jak v době soutěžení, tak mimo ně. Na vizuální stránku a 

zázemí výstav budu obracet pozornost vzhledem k tomu, že jde o prostředí, kde se 

potkávají na relativně malém prostoru velmi početná zastoupení dvou různých druhů, tedy 

zda a případně jak se toto projevuje. Oficiální program a čas v rámci zkoumaných výstav 

mne bude zajímat s ohledem poměr trvání výstav versus doba vlastního posuzování psů, 

kdy v prvním případě jde o hodiny a v druhém o řádově minuty, tedy přijít na to jakým 

způsobem lidští a psí účastníci tento čas tráví. Dále budu reflektovat sebe prezentaci 

lidských jedinců i zvířat, mimo jiné finální procesy přípravy. 

Součástí výzkumu bude případová studie představitele plemene flat coated retriever - 

psa jménem Double Shot z Mokré Hory, který bude na všech zkoumaných akcích mnou 

vystavován. Posudky rozhodčích a výsledky jednotlivých soutěží budu vzájemně 

porovnávat, a to vzhledem k rozhodčím (jejich zemi původu), zemi výstavy. Cílem je 

zjistit na vybraném vzorku výstav, do jaké míry budou posudky rozhodčích objektivní. 

Zároveň se na základě výsledků z užšího výběru výstav pokusím potvrdit či vyvrátit mou 

domněnku, že zmíněný konkrétní pes měl výrazně lepší hodnocení u rozhodčích ze 

Skandinávie než z Velké Británie.  

 V etnografickém výzkumu si kladu za cíl zjistit, do jaké míry dochází k vlivu 

člověka na psa a psa na člověka v prostředí výstav, kdy jeden nemůže existovat v této 

komunitě bez druhého; dále zodpovězení otázek týkajících se mezilidských vztahů 

v komunitě, relevantnosti vztahů ke konkrétním výsledkům a případné existence elity. 

Zajímat se budu o smysl výstav psů, zda jde pouze o prezentaci výsledků nebo jde již spíše 

o druh kulturního a společenského života lidí a proč se lidé výstav psů účastní.  
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Položila jsem si tyto výzkumné otázky: 

- Jaká je vizuální stránka výstav psů a jaké zázemí, v němž probíhají? 

- Jaká je charakteristika komunity na výstavách psů? 

- Jakým způsobem se vzájemně psi a lidé v souvislosti s výstavami psů ovlivňují? 

- Je pes na výstavě zvířetem nebo kulturním výtvorem člověka? 

- Jaký mají výstavy psů smysl? Jde během nich o psy, či jsou to lidské společenské 

události? 
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3. Pozice výzkumníka 

První výstavu vyššího typu jsem navštívila jako aktivní účastník, tedy myšleno 

člověk vystavující psa (dále vystavovatel), na začátku roku 2010. Intenzivněji jsem se 

začala účastnit výstav od roku 2011, a to již mimo jiné právě se psem plemene flat coated 

retriever, který je i součástí tohoto výzkumu. Ke dni odevzdání této diplomové práce mám 

za sebou bezmála 100 absolvovaných výstav. Z těchto informací je patrné, že výzkum jsem 

prováděla z pozice insidera zkoumané komunity. Nepotýkala jsem se tedy s úskalími, které 

zmiňuje Soukup (2000), jako vypořádávání s kulturním šokem, či získání důvěry 

a budování si v novém prostředí sociální role, která by mi umožnila realizovat zúčastněné 

pozorování. A protože je u výzkumníka „optimální situace dosaženo teprve tehdy, když se 

jeho přítomnost stane součástí každodenního života“(ibid: 19), již od počátku vlastního 

výzkumu jsem z tohoto pohledu měla ideální podmínky. 

 Avšak ve prospěch výzkumu bylo nezbytné, abych si uvědomila všechny aspekty, 

které s mou pozicí přicházejí. Kladné i záporné. A tedy během celé své práce plusy 

efektivně využívala a s mínusy pracovala tak, aby neměly negativní vliv (nebo alespoň co 

nejmenší) na kvalitu výzkumu ve všech jeho fázích. Nabízí se samozřejmě otázka, zda 

zkoumané jevy a jejich interpretace nejsou pozicí insidera zkresleny. Avšak všechna 

zúčastněná pozorování jsou ovlivněna osobou výzkumníka. Jako jeden z nejvýznamnějších 

přínosů vnímám znalost prostředí a aktérů, kteří komunitu na výstavách tvoří. Díky tomuto 

jsem se rychleji a přesněji, než by měl ve svých možnostech outsider, orientovala již 

od počátku jak v nárocích zastřešujících institucí na přihlášení psa, tak na místech, kde se 

výstavy odehrávaly. Domnívám se, že jsem se zároveň dostala do autentických situací, 

které bych v jiné pozici nezažila a na základě znalosti komunity jsem i od počátku mohla 

obratněji pracovat s výběrem informátorů klíčových informátorů, při čemž jsem měla 

na paměti, že “při volbě přátel a informátorů musí být antropolog velice opatrný, aby se 

jeho nejbližším spolupracovníkem nestal například místní blázen nebo opilec.” (Soukup, 

2000: 19) Insiderství ve zkoumaném prostředí a komunitě bylo počátečním impulsem pro 

samotný začátek výzkumu, lépe řečeno zkušenosti z výstav, na základě kterých vyvstávaly 

polemiky nad tématy, například o subjektivitě posuzování. Ale zde si myslím je více jak 

vhodné mé osobní přiznání, že zároveň tato pozice výzkumníka mohla mít fatální důsledky 

v podobě nedokončení výzkumu, této diplomové práce a studia. Vzpomínám si, že 
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v průběhu studia jsme byli jedním z přednášejících upozorňováni na rizika provádění 

výzkumu v prostředí, s nímž jsme spjati. A přesně s tímto jsem se osobně potýkala. 

V druhé polovině roku 2014 zhruba po třetině výstav, kde jsem měla provádět plánovaný 

výzkum, vážně onemocněla má fenka FCR Sunny. Přesto jsem sbírala poznatky v terénu i 

na zahraničních výstavách. Ve dnech 31.19.2015 a 1.11.2015 jsem se svým psem FCR 

Dablinem, který je součástí tohoto výzkumu, absolvovala plánovanou dvoudenní 

mezinárodní výstavu v Praze, víkend snů; oba dny byl vyhodnocen nejlepším jedincem 

plemene (dále BOB, jako zkratka anglického označení best of breed) a oba dny se také 

umístil mezi nejlepšími psy celé výstavy v závěrečných soutěžích. Den na to, 2.11.2015 

Sunny po několika měsících neúspěšné léčby zemřela. Dva po sobě jdoucí diametrálně 

odlišné dny a položená otázka, k čemu to vlastně všechno je. Následoval více jak rok 

stagnace ve výzkumu a bez jakýchkoliv kynologických aktivit včetně výstav psů. V únoru 

2017 jsem po absolutní odmlce přihlásila Dablina na výstavu, už ale s jinými vnitřními 

prožitky a s jiným pohledem majitele i jiným pohledem výzkumníka.   

Od doby, kdy jsem zformulovala cíle diplomové práce a výzkumné otázky, po 

výzkum, roční odmlku a zpět navrácení k tématu, se mi postoj výrazně změnil. Z mého 

dnešního pohledu tehdejší přehnaně motivované majitelky úspěšného psa se vrátila na 

výstavy majitelka psa, pro kterou už výstavy nejsou prioritou a středobodem při plánování 

diáře. Před návratem na výstavy psů jsem musela spíš hledat smysl se opět přihlásit. 

Důvody už byly naprosto jiné, jedním z nich návrat do terénu a dokončení tohoto 

výzkumu. Díky tomuto posunu vidím jevy, chování a souvislosti, které jsem v první etapě 

neviděla nebo je viděla jinak. Zároveň tak mohu reflektovat také svůj osobní vývoj jako 

aktéra i výzkumníka. Věřím proto, že i tato změna perspektivy a dlouhodobost výzkumu 

přispívají k jeho výsledné kvalitě. 

Kombinovala jsem metody sběru dat pro jejich vzájemné doplňování ku prospěchu 

celistvosti obrazu a celkového informačního obsahu. Shromažďovala jsem také sekundární 

dokumenty z katalogů a webových stránek výstav a odpovědných organizací. 

 

4. Metodologie výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní přístup. Vycházím z kombinace 

vlastního terénního výzkumu, oficiálních informačních zdrojů a rozhovorů s informátory. 

Kromě práce s informacemi z webových stránek jednotlivých výstav a webových stránek 
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souvisejících institucí jsem během výzkumu shromažďovala také tištěné oficiální materiály 

z jednotlivých výstav (vstupní listy, katalogy, posudky, diplomy, letáky).  

Způsob vedení výzkumu korespondoval se snahou terénního výzkumu z aktérské 

perspektivy podle Malinowského i Boase, kdy „tato perspektiva usiluje o zachycení toho, 

jak samotní aktéři vnímají, chápou a interpretují svět kolem sebe a své postavení v něm, 

své vlastní jednání a myšlení.“(Toušek et al, 2015: 10) 

Proběhl formou terénního pozorování. Důraz byl kladen především na fotografickou 

dokumentaci, videozáznamy a přepisy rozhovorů a informace ze zajištěného výstavní 

katalog z každé výstavy.  

V průběhu celé své práce jsem kladla velký důraz na etiku výzkumu. Abych zajistila 

autenticitu situací a chování aktérů ve zkoumaném prostředí, bylo třeba udržet výzkum a 

jeho rozsah v tajnosti. Pro veškeré informace získané během terénního pozorování z 

rozhovorů aktérů nebo jejich chování jsem dodatečně získávala souhlas.  Všem následně 

vedeným polostrukturovaným rozhovorům s vybranými informátory a klíčovými 

informátory předcházelo seznámení s cílem výzkumu, s dobrovolností účasti, s možností z 

výzkumu vystoupit bez jakýchkoliv následků a především poskytnutí ústního souhlasu s 

uveřejněním citací. Všichni informátoři důrazně vyřkli podmínku o zajištění naprosté 

anonymity. Domnívali se, že by pro ně zveřejnění mohlo mít následky v rámci skupiny.  

Veškeré indicie, které by mohly vést k zjištění identity informátorů a aktérů jsem 

proto v textu eliminovala a zaměnila vlastní jména za neutrální označení v kulaté závorce 

následovně: jméno psa (pes), jméno rozhodčího (rozhodčí), jméno handlera (handler), 

místo výstavy (výstava), jméno informátora (číslice přiřazena ke jménu informátora v 

nezveřejněném jmenném seznamu).  

Terénní výzkum probíhal v letech 2015, 2017-2018 na 26 vybraných evropských 

výstavách s mezinárodní účastí; jejichž seznam je součástí příloh této práce. V případě 

shodných termínů několika výstav jsem výzkum vedla na výstavě, kde se vzhledem k 

předchozím výstavám neopakoval rozhodčí u plemene flat coated retriever. Na všechny 

tyto výstavy byl vždy přihlášen pes plemene flat coated retriever, kterého jsem na nich 

vždy zároveň sama vystavovala, čemuž se podrobně věnuji v 7. Kapitole. 
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Prvotní předběžný plán výstav jsem pozměnila a rozšířila o výstavy v roce 2017 a 

2018, při čemž jsem jej doplnila o původně neplánovaný výzkum na prestižní britské 

výstavě Crufts, kterou jsem navštívila v roce 2018. Výstavy Crufts jsem se rozhodla 

účastnit po výroku informátora (1) „Crufts je prostě jiný.” Jak je tedy jasné, doplnit plán 

výstav jsem se rozhodla v souvislosti s výše zmíněnou osobní situací a zároveň k 

zodpovězení otázek vyvstalých v průběhu samotného výzkum.   

Jak jsem uvedla výše, ke dni odevzdání této diplomové práce jsem se osobně 

zúčastnila bezmála sta výstav, poslední v dubnu 2019. Uvědomuji si, že tuto zkušenost z 

prostředí nelze striktně oddělit či vymazat; na druhou stranu přiznávám, že výsledky 

výzkumu mně samotné vyvrátily několik vlastních domněnek, o čemž se rozvedu dále v 

této kapitole. 

V práci se zabývám prostředím výstav psů z pohledu koexistence a vzájemného 

mezidruhového působení dvou druhů. Lidí a psů. Uvědomuji si důležitost správného 

výběru vhodných technik v zkoumání konkrétních jevů a jejich načasování.  

4.1. Terénní poznámky 

V průběhu terénního pozorování jsem si zapisovala poznámky od samotného 

příjezdu na místo. Všímala jsem si specifik areálu, kde se výstava konala, a to po vizuální 

stránce, umístění, rozložení a velikosti kruhů; v neposlední řadě teplotě a vzduchu 

v průběhu celé akce, což je důležité pro welfare psů; zároveň počasí, protože nejen u 

venkovních výstav má velký vliv (především pro upravené dlouhosrsté psy); dále prostoru 

okolo kruhů v souvislosti se zázemím a komfortem pro vystavovatele, a také návštěvníky. 

Poznámky jsem si dále vedla například také k organizátorům a zaměstnancům, pokud jsem 

s nimi potřebovala komunikovat, a to především k jejich jazykové vybavenosti a ochotě. 

Vedla jsem si informace k charakteristice a typologii účastníků; jejich chování k psům a 

finálním přípravám psů i jich samotných. Všímala jsem si ceremoniálů, pokud předcházely 

nebo doplňovaly samotné posuzování, také přesnosti začátků posuzování a jeho trvání. 

Vzhledem k případové studii jsem v neposlední řadě zapisovala své poznámky k 

ohodnocení a názory na získané posudky Dablina. Na místě jsem dále pořizovala 

fotografie. 

4.2. Zúčastněné pozorování 
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Participovala jsem na dění ve výzkumném prostředí a interagovala s ostatními členy 

skupiny, kterou jsem pozorovala. (Hendl, 2017) Toto bylo možné od počátku výzkumu, 

protože jsem byla součást skupiny, nikoliv pouze výzkumníkem. Tedy jsem se během 

svého pozorování aktivně účastnila života této komunity. Vedla jsem rozhovory 

v přirozených situacích, vykonávala aktivity běžného účastníka, abych podpořila 

komplexnost a hloubku obrazu prostředí i komunity, a to včetně převlékání do oblečení, 

v němž jsem vystavovala, venčení na venčících pláccích, až po samotné vystavování 

přihlášeného psa. Díky tomu jsem také mohla vnímat a zaznamenávat sebereflexí, jakým 

překážkám, komplikacím, situacemi jsem jako účastník vystavena, zároveň jak na ně 

reaguji a co ve mně vyvolávají.   

4.3. Rozhovory 

Informátory jsem vybírala na základě zkušenosti při terénním výzkumu. Bylo třeba, 

aby podrobnější polostrukturované rozhovory probíhaly až po dokončení terénního 

výzkumu, aby chování aktérů a pozdějších informátorů - nebylo ovlivněno informací, že 

jsou součástí pozorování. Podmínkou bylo, aby se každý jednotlivý informátor, s nímž 

jsem vedla rozhovor, účastnil alespoň jedné z výstav, na kterých jsem terénní výzkum 

prováděla. Pro udržení anonymity uvedu pouze, že šlo o 34 mužů a žen. Se všemi 

informátory jsem postupně vedla individuální kvalitativní rozhovor s otevřenými otázkami. 

Rozhovory s většinou informátorů proběhly formou osobních setkání, dva přes skype a dva 

po telefonu. Kromě seznamu otázek, které jsem měla připravené pro každého informátora, 

jsem také individuálně doplňovala před každým interview otázky přímo pro daného 

jedince. Tyto doplňující otázky vycházely právě z předchozích pozorování. Část otázek se 

tedy mezi respondenty lišila. Chtěla jsem, aby byl rozhovor pružný a respondent pociťoval 

co nejmenší distinkci v mé osobě, mezi pozicemi mne jakožto známé osoby a zároveň 

výzkumníka, tedy aby vedené interview co nejvíce odpovídalo přirozenému hovoru na 

okruhy témat, které bylo mým záměrem probrat. Připravený seznam otázek byl tedy spíše 

jakousi “berličkou” v případě potřeby. Protože si uvědomuji, že moje osobnost 

v otevřenosti, upřímnosti a ochotě participanta účastnit se výzkumu hraje velkou roli, na 

začátku hovoru jsem uvolnila atmosféru připomenutím situace, která proběhla na 

absolvované výstavě, a dále jsem se snažila více poslouchat, diskutovat, než se dotazovat. 

Snažila jsem se o autenticitu neoficiálního rozhovoru.  
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5. Terénní výzkum: Výstava jako instituce 

5.1. Oficiální procesy 

Oficiální pravidla všech výstav se řídila veterinárními nařízeními daných zemí a 

řádem FCI. Většina mezinárodních výstav v Evropě se koná od září do června. Stejně tomu 

tak na zkoumaných výstavách. Protože není výjimkou, že se termíny výstav překrývají, a je 

na majiteli psa, aby se rozhodl, kterou zvolí jednak podle svých případných strategií, 

k nejčastějším patřila u dotazovaných potenciální konkurence a rozhodčí; podrobněji se 

tomuto věnuji dále v textu; jednak preferencím, jako vzdálenost místa výstavy od bydliště, 

cena přihlášky, zájem o město/místo, kde se výstava odehrává, vlastní i zprostředkované 

kladné i záporné zkušenosti s výstavou z předchozích let jako organizace výstavního dne, 

či zázemí pro vystavovatele. Po výběru výstavy následovalo přihlášení. Na všechny 

výstavy bylo možné se přihlásit prostřednictvím online systému.   

Psi jsou posuzování v tzv. „kruzích“, které jsou ve tvaru obdélníku či čtverce, jejich 

velikost není přesně pravidly určena. Kruh pro závěrečné soutěže („Ring of Honour“nebo 

také „Honoury Ring“) je pak přibližně 5krát větší. Vyvrcholením výstavy jsou závěrečné 

soutěže, kde již proti sobě nastupují nejlepší jednotliví vítězové plemen (BOB) dle 

zařazení do skupin FCI organizace a soutěží o nejlepšího psa skupiny, titul BIG (Best in 

Group), úplným vrcholem dne je soutěž o nejlepšího psa celé výstavy a titul BIS (Best in 

Show). 

Výstava vždy trvá od brzkých ranních hodin do podvečera, dle počtu přihlášených 

psů a dle její velikosti může trvat i 12 hodin, ale vystavování v kruhu podle úspěšnosti 

jedince trvá řádově maximálně několik desítek minut. Oficiálním vrcholem dne byly 

závěrečné soutěže, ale záměrně zmiňuji slovo oficiálně. Na základě pozorování úbytku 

přítomných v průběhu dne na mnou navštíveném vzorku výstav většina vystavovatelů 

opouštěla výstaviště bezprostředně po posouzení jejich psa, případně po dokončení 

posuzování jejich plemene. 

5.1.1. Přihlašování 

Při přihlašování jsem zaznamenala snahu o to, aby jedinci, kterým fandíme ve 

spřátelené skupině, si nekonkurovali ve třídě. To samé pak platí i u psů, kteří byli 

považováni za konkurenci vlastněnému psovi. Když jsem vyšla z kruhu (dodat výstavu) 
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spokojená výsledkem, zaznělo: „Hlásíte Prahu?“ To se mě ptala paní stojící u tabule 

s výsledky. A pokračovala: „Do jaké třídy? Ať dám (psa), jinam, než bude Dablin.“ 

Zjistit ale, který pes je přihlášený nešlo jinak, než neoficiální cestou, podle pravidel 

FCI je jmenný seznam zveřejněn nejdříve v den výstavy. Majitelé se vždy zajímali o 

rozhodčího, ovšem pořadatelé si vyhrazovali možnou změnu (FCI, 2019); dále také 

průběžně sledovali v předběžných statistikách počet psů ve třídách, pokud pes splňoval 

podmínky přihlášení do více tříd. (ibid) Psa na výstavu bylo na všechny zkoumané výstavy 

možné přihlásit až s několikaměsíčním předstihem do pořadatelem určené uzávěrky. 

Poslední uzávěrka (zpravidla s výrazně vyšším přihlašovacím poplatkem) byla nejméně 

měsíc před samotnou výstavou. 

Po  přihlášení psa jsem obdržela vždy do několika dnů vstupní list, případně plánek 

výstaviště a jiné doplňující informace mailem. (Příloha č.XXX) Při vstupu na výstavu jsem 

se společně se psem prokazovala tímto vytištěným vstupním listem. Kdy ke každému 

přihlášenému psovi podle pravidel navštívených výstav, měl volný vstup jeden člověk.  

Zároveň přímo u vstupu probíhala vždy veterinární kontrola, kdy bylo přítomnými 

veterináři kontrolováno očkování. Příchod na výstavu byl vždy spojen s frontami 

čekajících příchozích, přetahováním se psy, kteří se chtěli očichat s ostatními psy stojícími 

blízko nich. „Táhneš židličku, složenou kennelku, a všechny věci, do toho psa na vodítku, 

do toho máš ukazovat očkovák, vstupák. Blázinec. (…) Dobrý je ten výstavní rudlík. Celý si 

to přikurtuješ gumicuky na něj a jedeš.“ Ideálka, když nejdeš sama, i s jedním psem, to je 

maraton, se dvě a víc to už jeden člověk nedá.“ (9) 

Ovšem i když kontrolovali informace na vstupním listu a v očkovacím průkazu, 

neprověřovali ani jedná z výstav totožnost psa, zda jde přímo o toho, na kterého je vypsán 

vstupní list a očkovací průkaz.    

Orientace v přihlášce a porozumění pokynům už od samotného přihlašování bylo 

především na německých a polských výstavách pro člověka, který těmto jazykům 

nerozumí, komplikované. Stejně tak i další komunikace dokonce v den výstavy i v kruhu. 

Oproti tomu v Nizozemí a Švýcarsku je znalost a užívání angličtiny běžná. 

5.1.2. Třídy 
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Jednou z kolonek při přihlašování je třída. Jak jsem již v kapitole Historie 

chovatelství a výstav psů zmínila, psi jsou na výstavách rozděleni podle plemen. Jedinci v 

jednom plemeni jsou dále rozděleni podle pohlaví, tedy zvlášť psy a feny, a ti pak do tříd 

podle následujících parametrů: 

Třída štěňat (Baby) – stáří od 4 do 6 měsíců 

Třída dorostu (Puppy) – stáří od 6 do 9 měsíců 

Třída mladých (Junior) – stáří od 9 do 18 měsíců 

Mezitřída (Intermediate) – stáří od 15 do 24 měsíců 

Třída otevřená (Open) – stáří od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná 

ocenění 

Třída pracovní (Working) – stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s mezinárodním 

certifikátem 

Třída šampionů (Champion) – stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s doloženým 

titulem mezinárodní nebo národní šampion členských států FCI 

Třída veteránů (Veteran) – přístupná psům a fenám, kteří dosáhli 8 let  

Výše uvedená klasifikace tříd je citací z tištěného katalogu XXIX. Mezinárodní 

výstavy psů Prague Expo Dog Double CACIB, která proběhla v Praze dne 31.10.2015 a 

odpovídá řádům FCI. 

Tyto třídy a jejich pořadí byly na zkoumaných výstavách nejčastější. Setkala jsem se 

ale během výzkumu také s odchylkami. A to na výstavě DUO CACIB Brno 4. a 5.2.2017, 

kde bylo doplněním o třídu čestnou (mohl do ní být přihlášen pes starší 15 měsíců, který 

splňoval další konkrétní požadavky). Dále na Crufts, kde je jiné pořadí tříd a názvy se také 

liší. 

Každý jednotlivý pes obdržel posudek a ocenění v rámci třídy. Psi a feny byli vždy 

ve třídách posuzováni odděleně, vždy byli nejdříve posouzeni všichni psi v plemeni, poté 

všechny feny v plemeni. Vítězové tříd pro psy starší 15 měsíců mohli (nebyl nárokový) 

získat titul CAC3. Následně tito vítězové s titulem CAC postoupili do soutěže o nejlepší 

fenu a nejlepšího psa v plemeni, kde vítěz získal titul CACIB4, následně nejlepší pes a fena 

                                                 

3 CAC je zkratka Certificat d’Aptitude au Championnat, (FCI, 2019) 
4 CACIB je zkratka Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI (ibid) 
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nastupují proti sobě a je vybrán nejlepší jedinec plemene (Best of Breed, dále BOB), 

následně je vybrán nejlepší jedinec opačného pohlaví (Best of Opposite SEX, dále BOS). 

Pokud titul BOB vyhraje pes, je BOS vybrán mezi fenami a naopak. Počet psů ve třídách 

nebyl na zkoumaných výstavách omezený. V kruhu tak i v rámci jedno plemene v jedné 

třídě bylo najednou 19 psů (třída šampionů v Oslu 2015), ale i jeden (třída pracovní oba 

dny v Aarau 2017). Přesné číslo přihlášených psů a jejich jména byly známky až přímo na 

místě v katalogu. Zachytila jsem tyto promluvy, když vystavovatelé otevírali katalogy: 

„Dneska silná třída šampíků, měla jsem hlásit do pracovky.“ (8) 

„Mladých je dvanáct? Hm.“ (11) 

Na evropských kontinentálních výstavách může podle řádu FCI být jeden pes 

přihlášen na jedné výstavě pouze do jedné třídy, oproti tomu na anglické výstavě Crufts, 

může být jeden pes hlášen do více tříd, pokud splňuje jejich požadavky; více o tomto 

v Případové studii. Pokud pes odpovídal věkem a zároveň dosaženými oceněními do více 

tříd, bylo zde na majiteli, do kolika z nich a kterých tříd psa přihlásil. Pokud měl pes již 

tzv. „vyběhaného šampiona“, tedy uznaného výstavního šampiona alespoň v jedné zemi a 

má uznanou zkoušku (konkrétně k tomu to v FCI, 2019), pak si od 15 do 18 měsíců věku 

může majitel vybrat dokonce z 5 tříd, zda tedy svého psa přihlásí do třídy mladých, 

mezitřídy, otevřené, pracovní, či šampionů. Majitelé se rozhodovali na základě strategií. 

Tyto strategie se týkají aktuálního stavu a kondice psa, již dříve zmiňované 

potenciální konkurence v konkrétní třídě na té konkrétní výstavě. 

5.1.3. Standard plemene 

Na výstavách je plemeno posuzováno na základě stanovených preferencí. Avšak 

chov je neustále se vyvíjející proces, kdy na příkladu plemen jako jsou baset, americký 

pitbulteriér, německý ovčák se transparentně projevuje vizuální proměna v průběhu 

pouhých posledních deseti let. Často už ve vzhledu plemen nejde o plnění funkce, pro niž 

byla původně vyšlechtěna a jsou zároveň dokonce pod vlivem trendů. Existují módní 

plemena, a právě současný trend jde sledovat podle počtu přihlášených psů na výstavách. 

Aktuálně je to například zlatý retriever. Flat coated retriever se tomuto již přibližuje, o 

čemž svědčil i statut nejpočetněji zastoupeného plemene na Světové výstavě psů v Oslu 

2015 s počtem přihlášených 183 jedinců. Výše zmiňované preference u jednotlivých 
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plemen jsou určeny tzv. „standardem plemene“ (Příloha č.XX), ten popisuje správnou 

anatomickou stavbou každé části těla zvířete a vyžadované povahové rysy. 

Psi byli posuzováni v postoji staticky, a dále v pohybu. Posuzoval se tedy standard 

plemene, aktuální výživná kondice, „nasvalení“, „nasrstění“ a povaha. Požadované 

povahové rysy se lišily mezi jednotlivými plemeny. Pokud se našli agresivní a extrémně 

bázliví jedinci, byli podle regulí FCI vyloučeni z posuzování, ovšem tolerance škály pro 

nevhodnou agresivitu a požadovanou ostrost (kavkazský ovčák), či plemeni typickou 

váhavost a extrémní bázlivost (afgánský chrt) se lišily mezi plemeny i ve vyhodnocení 

konkrétních projevů rozhodčím. Na toto téma se vyjádřila jedna z informátorek 

následovně:  

„Podle mě agresivita na výstavě vůči jiným psům je hloupá na posouzení. Vždyť 

může ten pes být jen ten den unavený. Může tam být háravka někde, což krycí psi 

zaznamenají. Myslím, že to je spíš momentální akt než povahový rys. “ (5) 

Stejně tak se napříč 10 skupinami FCI a plemeny, která jsou v nich řazena, lišil 

způsob vystavování.  

Výsledek posouzení byl zaznamenáván do posudků (příloha č.1) – ať už psanou 

formou ručně (5. 2. 2017 v Brně anglicky), nečitelně či nesrozumitelně (27. 9. 2015 v 

Maastrichtu),v jazyce země nebo rozhodčího(např. 4.11.2017 v Praze česky, 11.10.2015 

v Komáromu maďarsky). 

Na Evropských, výstavách v Oslu 2015 a v Amsterdamu 2018 a na Crufts 2018 se 

posudky nepsaly. Zadávalo se pouze pořadí ve třídě. Téměř na všech výstavách se 

opakovalo, že rozhodčí posuzovali psa tak a komunikovali s vystavovatelem způsobem, že 

ani on nevěděl výsledek natož alespoň ústní posouzení. „Od rozhodčího by se nemělo 

očekávat, že bude posuzovat více než přibližně 20 psů za hodinu a více 

než 80 psů denně, pokud národní organizace požádá o individuální písemný posudek psa.“ 

(FCI, 2019: 13) Tedy, pokud bylo v den výstavy v jednom kruhu k posouzení jednomu 

rozhodčímu více jak 80 psů, pak rozhodčí posudky psát dle regulí nemusel. To ovšem 

dopředu vystavovatelé nemohli vědět, tedy pokud počítali na výstavě s posudkem a hlásili, 

aby dostali písemný posudek, přihlášení na tuto výstavu postrádalo. 



 

35 

 

Posuzování v závěrečných soutěžích, kde rozhodčí hodnotí proti sobě soutěžící 

jedince rozdílných plemen je terčem diskuzí, vzhledem k tomu, že rozhodnutí rozhodčího 

je opět neměřitelné, mohou mít vliv jeho preference pro plemeno, konkrétního jedince. 

5.1.4. Ostatní pravidla 

Pro každou výstavu byl vytvořen katalog. Katalog výstavy byl dokument formátu A4 

o obsahu několika set stránek, nejčastěji v tištěné podobě.  Po příchodu na výstavu bylo 

k dostání při vstupu na výstavu pro vystavovatele po předložení vstupního listu bezplatně 

(pro návštěvníky ke koupení), v některých případech (Crufts 2018, Amsterdam 2018) bylo 

třeba, abych si jako vystavovatel jeho tištěné vydání objednala a zaplatila již 

při přihlašování na výstavu nad rámec výstavního poplatku. A to například pokud 

organizátor výstavy umožňoval online verzi katalogu. (Amsterdam 2018) Ta byla ovšem 

přístupná k nahlédnutí až v den výstavy podle FCI regulí.  

Na všech zkoumaných výstavách platil přísný zákaz nechávat psy v autě v reakci 

na případy, kdy se v uplynulých letech na několika výstavách stalo, že opuštění psi v autě 

uhynuli vysokou teplotou. Názorný letáček určený každému vystavovateli je v přílohách 

této práce (Příloha 3). Na výstavě v Aarau a v Amsterdamu (i když šlo o kryté parkoviště) 

organizátoři dokonce auta fyzicky kontrolovali a upozorňovali na to, že pokud bude 

zanechaný pes v autě zahládnut, budou auto násilně bez vědomí majitele otvírat.  

V rámci stále častějšího uplatňování welfare psů na výstavách byl citelný rozdíl 

meziročně v tlaku na vystavovatele, aby používali výstavní vodítka se zarážkou.  

Dále časově omezené nebo dokonce zakázané stání psů na střihačských stolcích 

v průběhu výstavy. Cituji ze Všeobecných ustanovení v katalogu z výstavy v Praze 

15.4.2017 na str. 11: „Je zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je 

nezbytné pro úpravu.“ K zákazům na výstavách patřily mimo jiné kupírované uši, či 

v současné době velmi aktuální téma – projevy tzv. týrání chovem. 

Na Crufts a obou výstavách v Aarau bylo zakázáno opouštět výstavu před 

ukončením posuzování, aby návštěvníci měli možnost si psy po příchodu v době trvání 

výstavy prohlédnout. Na Crufts jsem měla jako všichni vystavovatelé povinnost umístit psa 

do vyhrazené kóje, tzv. „bench“ (Obrázek č. 2), které byla navíc určena přímo pro každého 

konkrétního psa. „Psi musí být v benčích, návštěvníci musí mít možnost vidět psa, co si 
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našli v katalogu.“(25) Toto opatření v kombinaci s nařízením zůstat na výstavě do 16:00 

má zajistit zájemcům, „aby měli možnost psa podle katalogu si najít, kde je a jít se na něj 

podívat a popovídat s majitelem. Musíš se tam pohybovat okolo.“(10) 

5.2. Vizuální stránka a hmotné zázemí 

Jednotlivé zkoumané výstavy byly buď venkovních nebo vnitřních v halách. 

Odehrávaly se na 3 typech míst; ve výstavních, historických a sportovních areálech. V 

těchto halách: PVA EXPO Praha Letňany, Výstaviště Brno, RAI Amterdam, Norges 

Varemesse, NEC Birmingham, Park u CSS Leszno; dále v těchto historických areálech: 

pevnost Komárom, hřebčín v Lipice a v těchto sportovních areálech: Pferderennbah 

Schachen Aarau, Stadion Olimpijskij Wroclaw. Od toho se odvíjela vizuální stránka a 

hmotné zázemí konkrétní výstavy. 

Všechny zkoumané výstavy měl jedno společné, a to velkou vzdálenost parkoviště 

od samotného kruhu. Přenos potřebných věcí a vedení psa tak bylo náročné a šlo o 

překonání stovek metrů, na což měly i vliv povrhy parkovišť a přístupových cest, jako 

štěrk (Aaurau 2017), měkký trávník (Wroclaw 2018), nejdelší vzdálenost postaveného 

auta, podotýkám na placeném parkovišti, byla ve Wroclawi, kde se vystavovatelé 

přesouvali se všemi věcmi i  1,5km.  

V případě výstav v Komáromu (2015), Lipice (2015) a Wroclawi (2018) probíhala 

převážná část programu pod širým nebem, v Komáromu a Lipice během výstav většinu 

dne pršelo.  

Wroclaw a Aarau byly slunné dny, v Aarau dokonce velmi teplé dny. V Komáromu 

bylo řešeno velkými stany, které nebyly určené na ochránění kruhů, ale pro zázemí 

vystavovatelů a psů. V nich bylo ale málo prostoru a velký hluk. V Lipice byl velký stan 

určený pouze na závěrečné soutěže, ostatní aktivity probíhali bez krytí. Ve všech případech 

výstavních dní venkovních výstav jsme vlastní zázemí řešili skládacím výstavním stanem. 

Podklad kruhů byl ve výstavních halách vždy hladký koberec. V Lipice šlo o písek, 

v Komáromu, Aarau a Worclawi byl přírodní trávník.  
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Své osobní zázemí si vystavovatelé umisťovali bezprostředně u hranice výstavních 

kruhů, v nichž později soutěžili, případně co nejblíže. „Když vidím, kde je u kruhu 

rozložená (jméno). Dám si věci co možná nejdál.“ (11) V Maastrichtu byla vymezena zóna 

žlutou čárou asi metr okolo kruhů a bylo zakázáno umisťovat klece se psy a další vybavení 

do tohoto prostoru. Ten byl určen návštěvníkům a čekajícím soutěžícím. 

Obrázek 1 – vyhrazený prostor okolo kruhu 

Maastricht, 26.9.2015 

Vystavovatelé seděli na přinesených rozkládacích židličkách, v případě Maastrichtu 

a Crufts byly přímo u kruhů zajištěny lavičky a židličky od pořadatelů. (obrázek 1) Psi byli 

převážně umístěni v klecích.   

Vizuální stránka výstavy byla citelně kontrastní, když si vzpomenu na kostýmky 

vystavujících, ranní a dopolední česání, foukání, i vonění psů. Oproti tomu procházka po 

výstavním areálu – především v halách - na konci výstavního dne, kdy poražení odjíždění, 

vítězové plemen se přesouvají k závěrečnému kruhu, ve vzduchu byla cítit moč, na 

podlahách chuchvalce chlupů, exkrementy nové nebo špatně sebrané. Spíš než výstavy kde 

toto bylo, bych vyzdvihla EDS v Oslu, kde bylo čisto po celou dobu výstavy, o úklid se 

neustále starali skupinky mladých brigádníků.  

Navštívených výstav se účastnily řádově tisíce psů, odpovídal tomu ruch, především 

v uzavřených halách. Psi tam štěkali celý den, slyšet byli různé projevy od vytí, vrčení, 

„startování“ na cizí psy, naopak lidské účastníky bylo slyšet méně; spíš jen ty, kteří byli 

bezprostředně v mém okolí. V polovině dne byl v halách vydýchaný těžký vzduch. Jak 
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jsem zmiňovala, účastníci na výstavách nejčastěji seděli na skládacích židličkách nebo 

postávali. Psi byli umístěni v klecích, nebo tzv. kennelkách (látkové skládací přepravní 

boxy), nebo v ohrádkách.  

Co se týče zajištění stravování, na každé výstavě byly k dispozici stánky a restaurace. 

Z mého pohledu ovšem s „vysokohorskou přirážkou“. Všimla jsem si, že převážná většina 

vystavovatelů měla alespoň svačiny a studené nápoje vlastní. Jako odkladové plochy všeho 

včetně jídla sloužili horních částí klecí nebo stolky na stříhání psů. V průběhu dne bylo 

možné zahlédnout přípitky nebo společné hostiny.  

Na všech výstavách byly také přítomny prodejní stánky s věcmi pro psy.  

5.3. Průběh výstavního dne 

 

Obrázek 2 – Oficiální program výstavního dne, Nitra 11.5.2015 

Program výstav se na mezinárodních výstavách dělil na dopolední a odpolední. 

(obrázek 2) Na evropské výstavě v Oslu 2015, na Světové výstavě v Amsterdamu 2018 a 

na Crufts 2018 probíhalo posuzování vzhledem k počtu psů do odpoledních hodin. 

Zároveň s posuzování probíhal doprovodný program (dog dancing, agility aj.). Dopoledne 
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byli psi posuzováni v kruzích v rámci plemen. Oficiálním „zlatým hřebem“ celého 

výstavního dne jsou tzv. „závěrečné soutěže“.  V těchto soutěžích byli posuzováni jednak 

psi přihlášeni do kategorií jako mladý vystavovatel, což je soutěž pro děti; dále kategorie 

nejkrásnější pár psů,nejlepší chovatelská skupina, jednak zde probíhají závěrečné soutěže 

výstavy, kam postoupili vítězové plemen a soutěží o nejlepší dorost, nejlepšího mladého, 

nejlepší veterána, nejlepšího pracovní psa, neuznaná plemena FCI. Zde jsou již psi 

posuzováni ne v plemeni, ale v FCI skupinách, které jsem rozepisovala v teoretické části. 

Na úplný závěr psi, kteří vyhráli i v rámci své FCI skupiny tzv.„běží o“nejkrásnějšího 

mladého psa výstavy (Junior Best in show, zkratka JBIS) a nejkrásnějšího psa výstavy (Best 

in show, zkratka BIS).  

5.4. Aktéři výstavy „Mezi druhy“ 

5.4.1. Typologie účastníků 

Obecná sociální charakteristika 

Na základě pozorování a rozhovorů s informátory jsem došla k závěru, že 

na zkoumaných výstavách se pohybovala velmi různorodá směsice lidí co do povolání, 

zaměření, oblékání. Šlo o střední až vyšší vrstvu, což i logicky vycházelo z finanční 

náročnosti akcí. K tomuto se jedna z informátorek vyjádřila následovně: 

„Částka za výstavu je nehorázná, zbytečně vysoká, víc lidí by chodilo na výstavy, 

nejdou kvůli penězům. Že je to přehnaně drahý, dát si psa připravit, ostříhat, dopravit se 

na místo, ubytování, jíst to jídlo, co tam vaří za nehorázný peníze. Je to o byznysu.“(29)  

V komunitě byli zastoupeni příslušníci všech věkových kategorií a různých povolání. 

Vysoká diverzita se projevovala také ve zvoleném oděvu. Nejvíce zastoupené věkové 

rozmezí bylo 35-50let, kdy šlo o odhadovaný věk. Převládající počet účastníků 

v produktivním věku na zkoumaných výstavách a jejich odhadnutá příslušnost k střední až 

vyšší vrstvě, tak logicky korespondovala s náklady, které vystavovatelé vynakládali.  

Zajímavé bylo sledovat generové, vizuální a další rozdíly mezi skupinami lidí u 

jednotlivých plemen. Jsou plemena, s nimiž pracovali téměř výhradně ženy, a naopak 

plemena, okolo nichž jsem na vybraném vzorku výstav vídala nejčastěji muže. Od tohoto 
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genderového rozdílu mezi plemeny se podle terénního výzkumu i rozhovorů odvíjela 

mentalita skupin okolo jednotlivých, jak i zmiňuje informátor:   

„Velká většina loveckých velkých plemen, okolo nich hodně zastoupení myslivci. U 

těch je vše hozené jinam. U těch je to hozené jinam, myslivci jsou jiná výstavní sorta. Těm 

je spousta věcí jedno. U pudlů se zas řeší všechno. Grooming, stříhání. Tam je velký 

konkurenční boj.“ (7) 

V rámci komparace mezi jednotlivými výstavami byl věkový průměr v Maastrichtu a 

na Crufts citelně vyšší. Na druhou stranu co se týče účastníků, „známé tváře“ se opakovaly 

nehledě na to, zda šlo o výstavu v Oslu nebo v Brně.„Sběrači titulů. Jezdí na hodně výstav. 

Lidi je znají. A dřív nebo později to tam padne a s tím psem něco vyběhají.“(26) 

Na zkoumaných výstavách jsem velmi často na různých místech slyšela češtinu. Češi 

byli skutečně na všech výstavách, nehledě na vzdálenost od hranic. Dalším všeobecně vždy 

přítomným jazykem, který byl často slyšet, byla ruština.  

Vnitřní stratifikace 

Handler 

Slovo handler sice má překlad do čestiny jako vůdce nebo vystavovatel v případě 

výstav, ale v prostředí výstav, které byly zkoumány se toto označení nepřekládalo. Šlo o 

označení člověka, jehož funkcí na nich bylo profesionálně vystavovat zpravidla cizí psy.  

„Dobrý handler vystaví cokoliv.“ (20) 

V případě, že psa vystavoval handler, pak převážně jednoho psa vystavoval jeden 

v rámci zkoumaných výstav jeden a tentýž. “V kruhu je znát, když je pes s páníčkem nebo 

handlerem sehraný.” (2) Bylo častější, že si psy vystavovali sami majitelé, případně 

chovatelé jejich psa, či zkušenější známí. 

Jako handleři působili převážně mladí lidé, kteří se v minulosti účastnili soutěží 

junior handlerů nebo dosud jako junior handleři ve starší kategorii soutěží. Avšak 

handlerem se může stát každý, kdo se na výstavách psů pohybuje. Jde o proces, kdy 

zkušený vystavovatel vystavuje více a více psů ve vlastnictví svém a postupně i někoho 

jiného, zvyšuje se jeho odbornost, znalost rozdílů vystavování různých plemen, ale i on je 



 

41 

 

známý takzvaně podle obličeje, obrací se na něj stále více majitelé psů (nebo pravidelněji), 

aby za ně jejich psa - psy vystavil. 

Důvodů, kdy majitelé svěří svého psa handlerovi, je celá řada. Může jít o nechuť se 

osobně výstavy účastnit, nedostatek času, velké množství psů, strategie, aby psa vystavoval 

někdo pohybově zdatnější, zkušenější, či známější. Handleři přebírali vystavované psy buď 

těsně před nástupem do kruhu nebo psy na výstavu přivezli a majitelé se výstavy 

neúčastnili, někteří handleři psům zároveň zajišťovali předvýstavní úpravu. 

Využití handlera nebo všeobecněji známějšího vystavovatele/chovatele bylo jednou 

ze strategií ovlivnění výsledku psa. Psi, které vedli zkušení vystavovatelé (či přímo 

handleři) se podle výsledků pozorování prokazatelně prezentovali lépe, než psi, které vedli 

začátečníci či nepříliš zkušení majitelé. Tzv. “vyběhaný” člověk (i pes) věděl, co se od něj 

očekává a vystupoval suverénně. Jakmile nervózní majitel byl v kruhu se svým psem, který 

byl také nezkušený, téměř vždy jevil i vystavovaný pes buď známky nervozity (stažený 

ocas, nesebevědomé vystupování, ostražité sledování okolí, reakce na zvuky okolo), byl 

špatně ovladatelný, roztěkaný nebo kombinace obojího. Bylo možné tedy v praxi 

zaznamenat zrcadlení člověka v psa (Kholová, 1987), o němž jsem se zmiňovala 

v teoretické části. Využití handlera (nebo chovatele, od něhož pes pochází a onen chovatel 

je v tomto prostředí známou osobou) mohlo být v jiných případech snahou o zviditelnění 

psa prostřednictvím člověka. Zda, a do jaké míry, byly tyto výše zmíněné snahy výsledek 

ovlivnit reálné, je neprokazatelné. Ale faktem zůstává, že vítězství byla spojena 

s potleskem a prestiží a výstavy měly své hvězdy (lidské i psí). A staly se známé pouze 

tím, že byly a jsou vidět. 

Majitel 

Převážná většina majitelů se výstav účastnila společně se svým psem. Méně časté 

pak byly případy, kdy majitel – častěji už chovatel či majitel více přítomných přihlášených 

spolupracoval s dopředu osloveným jiným člověkem, aby mu jeho psy vystavil. Méně 

časté pak na zkoumaných výstavách byly praktiky, kdy se majitel výstavy neúčastnil a 

handler měl na starosti několik psů po celou dobu výstavy. Z pozorování vyplynulo, že 

výrazné zastoupení mezi handlery, kterým byli svěřeni cizí psi po celou dobu výstavy, měli 

handleři mluvící rusky.    
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Rozhodčí 

Rozhodčí se pohybuje ve výstavním kruhu a musí striktně dodržovat regule FCI pro 

chování v kruhu. Mimo jiné nesmí vidět výstavní katalog. Spolu s ním jsou stále v kruhu 

vedoucí kruhu, zapisovatel, případně překladatel a adept na rozhodčího při observaci.  

Na základě rozhovorů se prokázalo, že větší polovina rozhodčí posuzujících na tomto 

omezeném zkoumaném vzorku výstav má zaměstnání, které není spojené s kynologií. 

V této funkci byl na zkoumaných výstavách z pohledu genderu vyvážený poměr a věkový 

průměr 50let. Uchazeč na rozhodčího na českých výstavách, které byly v počtu 9 součástí 

zkoumaného vzorku, musí ke jmenování rozhodčím „prokázat, že je 5 let aktivním 

chovatelem s registrovaným názvem chovatelské stanice, odchovy jsou zapsány v plemenné 

knize ČMKU a že odchoval minimálně 5 vrhů plemene, které chce posuzovat.“ (ČMKU, 

2019) Z čehož vyplývá, že vycházeli z kynologické komunity. Na výstavách bylo tedy 

zřejmé i logické, že se s některými vystavovateli či handlery znali osobně. Tyto známosti a 

jejich vliv na výsledek byly velkým tématem především na českých výstavách. 

Hlásíme na rozhodčího, ale není zaručeno, že bude posuzovat on – mají možnost 

změnit. Výsledek není napadnutelný, nelze se na něj odvolat.  

“Hele, důvody pro diskvalifikace jsou v kompetenci rozhodčího. Jestli je pes 

agresivní, je to o jeho subjektivním posouzení a vyhodnocení situace, ve který se to stalo. 

Nejde to napadnout.” (24) 

Níže uvádím dva posudky s komentáři. Jak je vidět z popisu a dat, pochází z období 

předcházejícího tomuto terénnímu výzkumu. Nicméně i přesto jsem se je rozhodla zde 

umístit. Jde o dva po sobě jdoucí výstavní dny, dva rozhodčí, oba rozhodčí ze Slovenska, 

oba posudky posuzují jednoho psa. A tyto dva posudky a výsledné hodnocení v rámci 

plemene jsou diametrálně odlišné. Kdybych měla vysvětlit jejich rozptyl, daly by se 

přirovnat k slohové práci žáka základní školy, kdy od jednoho učitele by za ni dostal 4, od 

druhého 1 s pochvalou.  

V posudku z 1. výstavního dne  Mezinárodní výstavy psů v Bratislavě 17.8.2013, se 

píše: „výr. model. hl. len v afektě D nesené ucho nehot. chrb. D zauhl. ešte D pohyb“ 

S přepisem tedy cituji posudek rozhodčího: výrazně modelovaná hlava, jen v afektu dobře 
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nesené ucho, nehotový hřbet, dobré zaúhlení, ještě dobrý pohyb, toto se známkou VD 2, 

(posudek rozhodčího Tibora Havelky ze Slovenska) 

V posudku z 2. výstavního dne  Mezinárodní výstavy psů v Bratislavaě 17.8.2013, se 

píše: „Dosp. čok. pes; silný typ i silná kostra; elegant hlava; V linie (H a D); korekt. 

uhlenie; prostranný pohyb; D akcia v pohybe“, cituji tedy posudek rozhodčí, že toto 

dospělý čokoládový pes, silného typu i kostry, s elegantní hlavou, má výbornou horní i 

dolní linii, korektní úhlení, prostorný pohyb a dobrou akci v pohybu, toto se známkou V1, 

CAC, CACIB, BOB (posudek rozhodčí: Viery Vítkové ze Slovenska, následně na této 

výstavě v závěrečných soutěžích od této rozhodčí BIG 1). 

I na základě jejich velkého rozdílu v ohodnocení mého psa jsem si začala pokládat 

otázky k subjektivitě výstav a kompetenci rozhodčích. Rozdíly v posudcích jsou 

příkladnou ukázkou „podmíněné proměnlivosti” („contingent mutability”, Harraway, 

2003) vztahu člověka ke zvířeti a jejich vzájemného ovlivňování. V návaznosti na citované 

posudky z Bratislavské výstavy je součástí kapitoly 7 je graf vyhodnocující na omezeném 

vybraném vzorku výstav, které tento pes absolvoval, do jaké míry jsou hodnocení 

rozhodčích z těchto výstav homogenní.  

5.4.2. Vnitřní život komunity 

Zkoumané výstavy psů trvaly vždy celý den. Samotná aktivita vystavování ale 

zaujala řádově minuty. V této kapitole se budu věnovat životu lidí, kteří jezdí na výstavy 

psů. Od brzkého rána bylo na místech výstav rušno. Lidé se scházeli u kruhů, stavěli klece, 

rozkládali židličky. Pokud jednotlivci ze spřátelených skupin nepřijeli společně, zabírali 

místa vedle sebe po později příchozí přátele, vítali se. Snídali, venčili psy, dávali jim napít. 

Někteří dodržovali své rituály.  

„Před začátkem vystavování si vždycky oběhnu aspoň jednou kruh se (psem), pro 

štěstí.“ (28) 

Převlékali se z cestovního oblečení do čistého, velká většina dokonce do 

reprezentativních kostýmků. Oblečení se jevilo jako nepsané pravidlo, čím větší výstava, 

tím důležitější byl správný výběr. V některých případech bylo oblečení spojeno i s rituály a 

pověrčivostí vystavovatelů.  
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„Tohle bílé sako ti přináší štěstí.“ (17) 

„Mám oblíbené kalhotky, když s nimi vyhrávám, nosím je, jakmile prohraju, vyměním 

je, protože už se štěstí vyčerpalo a vezmu další oblíbené.“ (2) 

Ovšem nejen kvůli štěstí. Oblečení považovali informátoři za velmi důležitý prvek, 

který by si vystavovatel měl kontrolovat. 

používání rituálů, co lze z toho usuzovat - je to naše výstava - jsou to naše rituály - 

naše tréma - naše lidské představy a očekávání - které přenášíme na psy. - jde opět o 

vyjádření propojení mezi mnou a psem (Harraway), 

Finální procesy příprav 

Geertz (2000, 465) píše „Až na výjimky pomáhá majiteli s přípravou před zápasem 

na samotném místě ještě další člověk – často člen rodiny.“ V komunitě lidí na zkoumaných 

výstavách tomu bylo podobně. O tom se ale rozepíši dále.  

K posledním úpravám patřilo u dlouhosrstých plemen přečesání psa, užívání 

přípravků, aby psům na koberci neklouzaly tlapky i zabarvování šrámů nebo otlaků na 

loktech předních tlap, aby nebyly na dálku vidět transparentně. „Kvůli tobě zvýším 

spotřebu řasenky.“ (6) Příkladem finálních úprav, které byly podněcovány dokonce 

samotnými rozhodčími při terénním výzkumu je i tato citace výpovědi informátora: 

„Dala mu tehdy BOBa, líbil se jí a po fotkách ke mně přišla a sníženým hlasem 

řekla, ať mu do závěreček zabarvím ty otlaky.“ (…) Podívala jsem se do katalogu a ona 

posuzovala závěrečky. Osmičku [VIII.třídu FCI]. Tak jsme běhali po známých po výstavě, 

kdo má něco, čím to zabarvíme. Dala mu BIGa.” (16) 

Běžným jevem napříč spřátelenými skupinami lidí okolo jednoho kruhu byla pomoc 

ve spřátelené skupině při posledních úpravách a přípravách před vstupem do výstavního 

kruhu. Velmi znatelný byl například u retrieverů, kde se příprav účastnilo několik lidí 

najednou a pomocníci zasahovali do posledních úprav včetně a připínání startovního čísla, 

podávání výstavního vodítka, pamlsků a dalších věcí.  

“Podej mi hedvábí a ten druhý hřeben. Ještě ho přečísnu. Ne, ten plochý, v kufříku 

vedle efilaček.” (1) 
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Žena držela v ruce kostkovanou utěrku na nádobí a otírala psovi dlouhé sliny, které 

mu tekly z pysků. „Jsem celá oslintaná od něho. Takhle nemůže jít.“ (4) 

Ve všech zmíněných případech v této kapitole z terénního výzkumu vidím souvislost 

s Bergerem (1977) ve smyslu ovlivňování a manipulace. 

Chování účastníků k sobě navzájem 

Kromě spolupráce ve spřátelených skupinách bylo možné se na vzorku zkoumaných 

výstav setkat také s rivalitou mezi vystavovateli, v několika příkladech i pozorovatelnou. 

Stejně jako hluboké prociťování výhry a prohry, srdečná blahopřání i zášť k vítězi. Tedy 

naštěstí ne tak hluboce, jako na Bali, kdy si vítěz bere domů na kusy roztrhaného 

poraženého kohouta, kterého i sní. (Geertz, 2000) I když jednu za všechny podobné 

příklady zmíním zkušenost, o níž se podělila informátorka: 

„Slyšela jsem, že našli své psy otrávené v klecích, když je nechali bez dozoru.“ (15) 

„Lidi co jsou tak urputní, nevidí nalevo napravo, pak jsou tam ty hnusný situace, 

pomluvy, závist, až agresivita.“(7) 

Vzájemná kritika na výstavách byla častá, spojená i s osobními vztahy mezi 

vystavovateli a rozhodčími. Jediná výstava, na které jsem prováděla výzkum, se neobešla 

bez kritiky a vždy někdo zpochybňoval posouzení rozhodčího.  

Skupinky, o nichž jsem se zmínila, nejčastěji vycházely z odchovů chovatelské 

stanici, odkud pes pocházel nebo lidí, kteří bydleli blízko sebe. V tom případě pak 

„Když od nás jdou do třídy dva [psi] proti sobě, fandíme oběma.“ (32) 

Podle slov informátora si „kvalitní chovatel vlastně vždy vychovává potenciální 

konkurenci.“ (1) Těmito radami, pomocí se tedy, jak mi bylo řečeno, časem ze zkušeností 

může stát, že „žák chce nebo se snaží vyhrávat v kruhu nad učitele.“ (1) Na místo loajality 

se tak projevovala mezi skupinkami v omezeném vzorku výstav větší soupeřivost i 

nevraživost, než u vzdálených, nepříbuzných nebo jen známých. 
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Chování účastníků ke psům 

Podle nařízení FCI musí být v každém katalogu na viditelném a výrazném místě 

umístěnonásledující: “Vystavovatelé odpovídají za dobré životní podmínky psů na FCI 

mezinárodní výstava psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která může být nebezpečná 

pro jeho zdraví a dobré životní podmínky, jako je například nechat ho v autě v příliš 

horkém nebo chladném prostředí krutým způsobem. Porušení tohoto rozhodnutí bude mít 

za následek vyloučení z probíhajících i budoucích výstav.”V kruzích je také zakázáno psy 

trestat. 

“I když nevyhraješ, stejně jsi nejkrásnější.”(8)  

Na zkoumaných výstavách se chování účastníků ke psům lišilo dle jednotlivých 

účastníků a toho, jak vnímali své psy i kolik jich tam s sebou měli. Pravidelní účastníci 

výstav měli psa mimo vystavování nejčastěji ve výstavních klecích nebo tzv. kennelkách, 

výbězích, přepravních boxech a věnovali se mu pouze při přípravě a posledních úpravách, 

vyvenčení, následně psa ukládali zpět. Spíš občasní návštěvníci výstav a začátečníci si své 

psy nechávali volně, na dece, na vodítku. 

„V kleci má (pes) klid od ostatních. On tam chodí rád.“ (17) 

„Do kennelky mi chodí dobrovolně i doma, má to místo boudy.“ (12) 

Z pozorování vyplývalo, že účastníci, ať už v návaznosti na nařízení FCI nebo na 

základě vlastních zvyků či momentálního rozpoložení měli čas, prostor, dokonce vzhled i 

chování vystavovaných psů pod svým vlivem a kontrolou (Berger, 1977). Dokonce se v jistých 

aspektech vyjádřených v nařízení FCI a v pojetí rozhodčí vystavovali hrozby vyloučení z 

probíhajících i budoucích výstav, pokud by psa pod svou kontrolou a vlivem neměli. (FCI, 

2019) 

5.5. Pes jako aktér či objekt 

Psi byli na výstavách aktéry pouze ve zlomku doby trvání celé výstavy.„Pes je 

na výstavě v pozornosti, když je vystavován.“ (22) I když v některých případech i o tom 

participanti pochybovali: „No jako to jsem nepochopil. Bez něj bych nevěděl, že mám 
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dospělého hnědého psa. Pro to jsem jel sto kilometrů a platil tisícovku za přihlášku. Hnědý 

pes za tisíc.”(17) 

Ale naopak jim byla věnována velká pozornost v případech (ne tak častých), kdy si 

psa vyžádali příchozí chovatelé už mimo kruh vystavování v souvislosti se zájmem o krytí 

nebo zájemci o to se na psa ještě jednou podívat. Ale jak vyjádřila svůj pohled 

informátorka:  

„Točí se to okolo vystavovatele, pes do kennelky a jdem se podívat na stánky.“ (21) 

Podle pozorování se pes aktérem na výstavě stával kromě vystavování v kruhu spíše 

jen v biologických projevech, tedy v projevu vůle v tom, kde se vymočit, kdy chtěl 

interagovat s jinými psy a lidmi. V žádném případě však nešlo o psa jako aktéra na základě 

účelovosti jak jej vnímá Pearson (2013). Na projev úmyslnosti psa na zkoumaných 

výstavách nebyl o místo ani podmínky z žádného úhlu pohledu (časově, prostorově ani 

situačně). 

Upozaďování přirozených projevů 

Na výstavách, které jsem zkoumala, byla po psech požadována spolupráce 

a interakce psa s tím, kdo ho vystavoval. Jakékoliv odchylky od tohoto chování, byly 

nežádoucí, až vylučující z posuzování. Pes si musel na sebe nechat sáhnout od cizího 

člověka – rozhodčího. Mnohdy do tlapy, aby se mu podíval na zuby.  

Psi byli na výstavách stavěni do rolí, v ní se měli určitým způsobem chovat 

a prezentovat. A to i ošetřeno pravidly a regulemi FCI. Byla jsem svědkem toho, kdy pes 

vyjel pes v kruhu před námi na rozhodčího, ten ho vyloučil, že ho odmítá posoudit.  

Vlastní zájmy psa v kontextu výstavy 

V rámci terénního výzkumu jsem si také všímala chování psů v prostředí výstavy 

a uvažovala nad zohledňováním zájmů psa. Budu-li uvažovat vlastní zájmy psa jako 

takové, co se týče biologických, nebyly naplňovány. Byly naopak ve shodě s ideologií 

kontroly člověka nad zvířetem (Berger, 1977) potlačovány (prostorové omezování 

v klecích, potlačování přirozených projevů jako štěkot, vrčení, očuchávání)  Na druhou 

stranu, pokud budu uvažovat, že pes je skrze interakci propojen se svým majitelem nebo 

jiným člověkem, který ho vystavuje na základě teorie significant otherness (Harraway, 
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2003) a kromě nálad jako je nervozita tedy samozřejmě vnímá i uspokojení a radost, skrze 

vlastní úspěch, který obšťastní člověka, se mu následně vrací tento pocit uspokojení. Jak to 

potvrzuje vědecký výzkum Neurologa Gregory Bernse (2013). 

Pokud jde ale o vnímání potřeb psa, na zkoumaných výstavách byly potlačovány. 

„Mají roli, do které je nutíme, oni o ni nestojí. Mají se odprezentovat. Oni se mají 

odprezentovat, jak my chceme, ne jací jsou. Povaha je o současném stavu, ne o povaze.“ 

(17) 

„Oni (psi) by si tak přáli očůrat na výstavě co nejvíce rohů. A očichat co nejvíce 

jiných psů. Ideálně ještě najít nějakou háravku, co ji tam majitel vzal potají.“ (18) 

„Přijeďte dříve. Alespoň jeden, raději o dva dny před výstavou, je to dlouhá cesta, 

psi si potřebují odpočinout. A vy také samozřejmě.“ (1) 

„Klec na psy je na rozhraní dobrého a špatného pro psa, podle toho, jak se tam pes 

cítí, někteří do klece chodí sami a prospí tam i hodiny.“ (15) 

U donny v manifestu na str. 61 – styčná plocha mezi lemure x public priváte – 

„beyonce the simple…“ 

6. Smysl výstav 

„Protože kohouti tam bojují jen zdánlivě. Ve skutečnosti bojují lidé.“ 

(Geertz, 2000, str. 460) 

Smysl výstav, které byly předmětem tohoto výzkumu, se odvíjel od jednotlivých 

účastníků. Nejvýrazněji zastoupeným názorem u informátorů a z vypozorovaného chování 

vyplývala hodnota zkoumaných výstav jakožto společenské události lidí. 

„Vždycky byla společenská událost.“ (18) 

„Vítězství těší. Příprava a cesta mě baví, když jedu za někým, třeba za tebou, to pro 

mě je proces příjemný proces. Nejde mi o to vyhrát celou výstavu.“ (7) 
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K dalším důvodům patřila výstav jako soutěže a ohodnocení psa, případně práce 

člověka na psovi. Informátoři komentovali styl posuzování, kdy přihlížející věděli jen 

výsledek a pořadí psů v kruhu, nikoliv slovní posudky.  

„Nechají se jen posoudit a vypadnou.“ (14) 

 „Na rozhodčí je tlak, aby rychle posoudili, aby dodrželi časový plán - na jednoho 

psa máš 3-4 minuty.“ (1) 

„Když si člověk je jistý tím, že tam jede s krásně připraveným psem a toho psa miluje 

a jde si to spíš s ním dát. Nejde mu o vítězství. Ale jede si to tam užít, tak si to užije.“ (12) 

 „Smysl výstav – ohodnotit psa, jestli odpovídá standardu a je vhodný k chovu. 

Samozřejmě pak je jiná sorta lidí, která skrze psa si dohání sebevědomí. Byť ten pes už by 

šampion byl všeho možného, hlásí a skrytě si něco realizují.“ (19) 

„U méně početných plemen je to i prezentace plemena. I šéf u mě v práci chodí se 

dívat na výstavy, že vidí plemena, co běžně nepotkáš. Můžou se zkontaktovat s plemeny.“ 

(24) 

 „Vždyť je to jak dělat sport na vrcholové úrovni. Podřizuješ se tomu.“ (…) „Přivézt 

import ze Skandinávie není tady nějaká dobročinná činnost na záchranu psa. Chceš s ním 

jezdit a vyhrávat.“ (1)  

6.1. Vývoj chovu 

Ve výstavních deskách, které vystavovatelé po ukončení posuzování dostali, byl 

posudkový list, diplom (většinou nevyplněný). Mohu říci, že co pražská výstava, to špatně 

vyplněné diplomy a další dokumenty. 

V komunitě výstav bylo velmi aktuálním a diskutovaným tématem, tzv. týrání 

chovem, například brachycefalická plemena, naháči, úprava pudlů, povislá víčka a další 

projevy. Třena, že: 

„Existují plemena, která by ve volné přírodě nepřežila nebo se dokonce dneska bez 

pomoci člověka nejsou schopna se rozmnožovat.“ (5) 

„I koňa uchovníš.“ (21)  
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Výše zmíněná citací informátorka narážela na kritizovaný jev, jenž se objevoval 

v rozhovorech i s dalšími informátory a pozorování na vzorku výstav potvrzovalo, a sice 

pokud jezdil vystavovatel na výstavy často, dříve nebo později si splnil podmínky, které se 

na výstavy vážou. 

6.2. Ocenění 

Nebylo pravidlem, že si vítězové z výstavního vzorku odvezli kokardy, poháry, či 

medaile. Jako i například na výstavě v Aarau 24. 6. 2017, z něhož je tato citace: 

„Kde si máme vyzvednout ceny?” (4) „Žádné nejsou, teď jsem se na to ptal 

v kanceláři.”(17) „Jak to? Jako ani pro nejlepšího mladýho? Za BOBa?” (4) „Tady prý 

zařizuje ceny kluby, ne pořadatel výstavy. A jejich retriever klub nic teď nedal.” (17)  

„Fakt nic? Tak to ti můžu říct, že mě fakt mrzí. Za takový prachy ani nemůžou dát hloupou 

kokardu, mi to zkazilo radost.” (4) 

Co se týče finančních výher, Crufts byl ve zkoumaném vzorku výjimkou, která 

potvrzovala pravidlo. Ceny, které výherci získávali na Crufts jsou v přílohách (příloha 5). 

Pokud tedy budu mluvit o oceněních, jsou spojena spíše s abstraktními zisky jako 

prestiž, o reprezentaci vlastního chovu, zvětšení šancí uplatnění v chovu při krytí, 

zvyšování ceny krytí nebo ceny štěňat. 

„Lidi, co si berou štěně – očekávají špičku, když tam jsou tituly a čekají i vyšší 

cenu.“ (27) 

 „Pořád mě baví se setkávat s lidma, se kterýma není čas během roku se potkat. Ale 

zároveň krom prezentace psů na honech, tak lidi se koukají na výsledky výstav. Ne že by mě 

bavilo sbírání titulů, u mě nemá smysl sbírat šampiony, u nás to nikdo neocenil. Protože 

má pracovní peleto že jo.“ (23) 

6.2.1. Co rozhoduje? 

Jak vyplynulo z výzkumu, na výsledný efekt má vliv množství faktorů. Mezi velmi 

diskutované mezi informátory byla škála, kterou si zvolí sám rozhodčí, tedy co pro něj 

zásadní je a co není. Ale také současný stav versus vrozené kvality.  
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„U jednoho jedince by neměl být takový rozptyl, základ je standard – rámec těla, 

barva pigmentu, mechanika pohybu, vše je měřitelný – pak už je ušlechtilost – to už není 

měřitelné.“ (10) 

„Jeden pes může být ohodnocený jako velmi dobrý i dobrý. Má na to vliv i 

momentální kondice, přelínávání srsti. Ale už ne do déčka. To jen když vykazuje 

morfologické kosterní vady, výška, chybění zubů, extrakce zubu, když to provedl veterinář 

nebo je to prokázané, že zub byl.“ (21) 

 Dále měli podle informátorů podstatný vliv zkušenosti a schopnosti handlerů, jejich 

známosti, osobní sympatie s rozhodčími a osobní preference rozhodčího.  

„Nejsem spokojená, měl na to.“ (31)  -  „Příště si to chce vybírat líp rozhodčí.“ (13) 

V neposlední řadě dávali váhu na vhodné oblečení vystavovatele ke konkrétnímu 

plemeni a zbarvení.  

Roli také hraje vzájemné propojení jedinců. Sehranost psa a člověka, který je 

vystavuje. (Harraway, 2003) Ovšem s myšlenkou Harraway nesouhlasím v souvislosti 

s jejím názorem, že pes je pouze zvířecím druhem, který se neustále vyvíjí ve vztahu 

k lidem, ale není projekcí záměru. Chov psů je šlechtění k žádoucí formě, kde jde i o 

záměrné zasahování člověka do vlastností jiného druhu. 

 

Chov 

Chov je sám o sobě mezidruhové působení, jak o něm mluví Kholová (1987). 

Absolvování konkrétního typu výstavy s určitými výsledky patří v ČR mezi požadavky 

k uchovnění psa, aby se stal chovným jedincem (například toto v Itálii a ve Švédsku a 

dalších zemích není) Přímým působením je pak úprava jedince, která podle informátorů do 

jisté míry mohla ovlivnit výsledek, i když: 

„Když nejsou chlupy, hrudník nenastříháš.“ (7)  

Mezidruhové působení v souvislosti s chovem, které hraničilo s nezdravím vzhledem 

psů, bylo viditelné na zkoumaném vzorku výstav například u německých ovčáků, mopsů. 

Faktická příprava 
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Péči o psa, jeho stravě a kondici se věnovali aktéři pozornost už při přípravách na 

výstavu, a to větší, než věnovali sobě samotným.„Tak však víme, že naši psi mají dražší 

kosmetiku, než my.“ (1) Řekla s úsměvem. 

„Když se pes hezky postaví, tak se dá leccos skrýt.” (2) A průběhu výstavy ladili 

poslední úpravy především u dlouhosrstých plemen. 

„Prezentovala jsem i svojí práci na ní.“ (7) 

„Je to jak v salonu, chomáče chlupů. Šplíchají tam laky a nevím, co všechno. 

Nemyslím si, že by to k tomu úplně patřilo.“ (32) 

V přípravě psů, o které mluvili informátoři, jsem spatřovala výraznou podobu 

s přípravou kohoutů na zápasy. Věnování váhy každému detailu včetně koupelí 

odpovídajícím péči o samotné rodiny majitelů.  

Strategie  

Nejrozšířenější strategií používanou podle slov aktérů byl jednoznačně výběr výstavy podle 

rozhodčího. „Tak (rozhodčího) si škrtli ze seznamu, když ona [fena] je mastodont.” (19) 

Následně zmiňovali konkurenci. „Jo a je tedy šance, že v Erfurtu nebudou topky! Ale 

(pes) už bude v mezitřídě.“ (4) 

Další snahou podpořit výsledek ve prospěch vlastního psa byla kalkulace s počtem 

přihlášených psů ve třídách známá z průběžných statistik po prvních uzávěrkách. A 

zohledování předpokládané kondice psa. „Bude pelichat, půjde do pracovky.“ (10) 

Známosti, neoficiální strategie, zákulisní praktiky 

Nezávazně na sobě informátoři uváděli, že na zkoumaných výstavách hrály roli 

známosti. „U rozhodčích běžná praxe, tento týden posuzuju já tebe, příští týden ty mě, tak 

si to vzájemně dali.“ (7) “Hm, (rozhodčí) s (rozhodčí) posuzovala (výstavu), tak teď od ní 

dostal CACIBa a BOSe no, jasný.” (27) Dokonce s tímto kalkulovali v plánování 

přihlašování na další výstavy. „Tam nemá cenu hlásit, protože tam jeden (jméno), (jméno), 

(jméno), to jsou první místa jasná.” (19) 
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„Strašně se mi nelíbí, a proto mám teď negativní postoj oproti výstavám, jede se 

prestižně, dneska se hodně kouká na to, kdo vede vodítko, i když pes není nejlepší, tak 

záleží, kdo ho vede, jestli je známý. A to se mi hodně nelíbí, protože, řeknu ti můj poznatek, 

bylo by daleko spravedlivější, kdyby výstavy byly dělaný tak, když jde o vyšší ocenění nebo 

závěrečné soutěže, náhodně přidělený handler vystavoval náhodně vybraného psa. 

Nepřiřazoval by pak pes a člověk.“ (7) 

„Podívej, komu ho dala vystavit. Štve mě, že u nás rozhoduje v závěrečkách, že vede 

nějaká handlerka, co vyrostla z junior handlingu. Znají ji, tak si jí všimnou, koho vede, 

tomu to dají. U nás se neoceňují chovatelé, ale handlerky.” (1) 

 „Přišel ke mně (handler) a říkal, že (rozhodčí) mu řekla, ať vzkáže majiteli (psa), 

takže mě, ať přihlásím na (výstavu), že tam posuzuje a chce ho vidět.“ (…) „Dala mu to.“ 

(16) 

Aktuální stav 

„Ráno jsme se proudili a měl mrtvý ocas. No tak to zkusíme.“ (3) 

Ztišila hlas „My háráme, ale pssst. Vzala jsem jí stejně.“ (…) „Mám ji stranou, ať tu 

psy blbne co nejmíň.“ (…) „No kdyby umožnili odhlášení, že se ti fena rozhárá, tak ok, ale 

takhle ne. Je to drahý na to, abych to nechala propadnout. A u vchodu nehlídali.“ (31) 

Druhá strana mince je vliv, který má háravá fena na ostatní psy.  

„Jsem naštvaná. Nejela jsem na tohohle českého šmoulu, nikdy na něj dobrovolně 

nehlásím a oni [organizátoři] s ním vymění (jméno rozhodčího). Na Evropě! Chápeš to? 

Proč tohohle obsadili na Evropu. Grrrr.“ (27) 

Spolupráce psa a člověka 

Spolupráce psa s člověkem byla na zkoumaných výstavách viditelná především 

v kruzích při vystavování. Pozorování potvrdilo, že ne úplně „vyběhaného psa“ bylo třeba 

vystavovatelem povzbudit nebo vědět, co na něj „platí“. Při pozorování jsem zaznamenala, 

že psi byli vystavováni za pomocí různých pomůcek jako pískátka, pamlsky různého druhu 

a zároveň na psy vystavovatelé. Spolupráce tak probíhala intenzivně jak ve volném postoji, 

statickém postoji i při běhu. Z pozorování jsem nabyla dojem, který mi následně 
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informátoři také potvrdili, tedy že na spolupráci psa s vystavovatelem má vliv buď  jejich 

vzájemný vztah nebo jaké zkušenosti ten vystavující má.  

„Když jsi byla v kruhu, asi si nevšimli, že k tobě patřím. Slyšel jsem takovým 

rejpavým tónem komunikaci o vás.“(…) Říkali ,Ví, jak na něj.’“ (16) 

„Ten pes tě miluje.” (18) 

„Je vidět, že s tím psem to umí. Profík.” (17) 

V případe, že se byl pes vystavován handlerem nebo zkušeným majitelem, opět 

docházelo ve zkoumaném vzorku výstav k pozitivnímu ovlivňování spolupráce psa a jeho 

žádaného výkonu. A naopak, pokud byl majitel nervózní, v dané konkrétní chvíle byla 

vazba mezi ním a jeho psem negativním faktorem. Vazba s majitelem v negativním smyslu 

se projevovala na zkoumaných výstavách také v případech, kdy byl pes tzv. „závislák“ a 

vystavoval ho handler. V tu chvíli jsem si během pozorování všimla, že majitelé se 

schovávali, aby byl pes upoután pamlsky a povzbuzujícími aktivitami handlera 

(profesionální handler, chovatele, zkušenějšího majitel).  

Lidský účastník (aktér) skrze psa (objekt?) 

„Vidím ty rozdíly mezi atmosférou majitelů jednotlivých plemen. Plemena, co se musí 

hodně načesávat, dá to hodně přípravy, předvýstavní a podstavní, přehnaněně načančany, 

blablabla, tam ty lidi takový ty přehnaný vkládaj nesplněný ambice do těch psů a snaží se 

získat pozornost skrze psa. Snaží se jim dát do … Když ženská nemá dítě a lakuje nehty 

svýmu pudlíkovi, odrostou jí děti, má malýho česacího psíka, nenaplněný potřeby, je jich 

hodně, jakoby konkurenční boj, ale vidíš tam ty projevy vnitřku toho člověka, Achillova 

pata.“ (7) 

Společenská událost 

„Pořád mě baví se setkávat s lidma, se kterýma není čas během roku se potkat. Ale 

zároveň krom prezentace psů na honech, tak lidi si vybírají rozhodčí (…) ne že by mě 

bavilo sbírání titulů, u mě nemá smysl sbírat šampiony, u nás to nikdo neocenil. Protože 

mám pracovní plemeno, že jo.“ (29) 

Lidské interakce  
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Na Crufts před polednem u výstavního kruhu, zrovna jsme sledovali vítěze třídy. 

Uslyšela jsem „Další paní na mě mluvila anglicky, že hledala u benče.“ „Říkala Katie, 

Katie, tak ti ji vedu.“ Dodala má jedenáctiletá nevlastní dcera se směsicí vyděšeného a 

otráveného tónu, když přivedla už 3. člověka, který si nás našel podle startovního čísla 

v katalogu u benche „Já už se s nikým bavit nechci!“ Dodala. Za to (vystavovatel) s námi 

mluvit chtěla. „Jedeš na k nám klubovku? Přijeďte na návštěvu, ukážu ti, jak (pes) 

vyrostla.“(30) 

Jak uváděli informátoři, zkoumané výstavy považovali za společenskou událost, 

která je velmi důležitá součást chovatelského a kynologického života. Přiznali, že zde 

mimo jiné navázali i nová přátelství a důležité kontakty. A to v návaznosti na psa či 

sympatie lidí. Na základě pozorování jsem zjistila, že okolo kruhu se tvořily skupinky lidí, 

kde byl často chovatel a jeho odchovy nebo jinak spříznění majitelé psů či přátelé mimo 

kynologickou komunitu. V tomto se výstavy psů liší od kohoutích zápasů, protože tam se 

tvořily skupinky na základě příbuzenských vztahů lidí, nikoliv zvířat. Jak uvedli 

informátoři, větší důležitost má propojení lidí přes psy než kamarádství. Bez „své“ 

skupinky, tedy samotní byli na zkoumaných výstavách u kruhu převážně začátečníci nebo 

výjimečně vystavovatel, který jel větší dálku (ale ten nebýval úplně sám už kvůli zázemí, 

které s sebou převážel nebo v případě handlerů a chovatelů, kteří s sebou měli většinou 

více jak jednoho psa.   

Jak uváděli informátoři, společné setkání a oslavy mimo objekty, kde se zkoumané 

výstavy odehrávaly, se častěji uskutečňovaly den před výstavou, například při společné 

přípravě psů ve skupině jednoho z členů, to pokud byla výstav ze zkoumaného vzorku na 

dojezd do přibližně 5 hodin. Pokud bylo místo výstavy už v nekomfortní dojezdové 

vzdálenosti, dávali podle svých slov přednost  

„Kde jsou ty časy, kdy jsme jezdili na výstavy přes noc 8 hodin a ráno vystavovali. 

Dneska si raději psy připravím už v týdnu a vyspím se.“ (5)  

Na základ pozorování zkoumaného vzorku se ukázalo, že lidé velmi často fandili 

psům ve vlastnictví někoho jiného nejčastěji z důvodu, že šlo o sourozence nebo pokrevně 

příbuzného psa s jejich. V tomto případě, nebo pokud šlo o psa některého z přátel, jak 

uvedl informátor: „když nevyhraje můj a vyhrál někdo ze skupiny, také jsme slavili.“ (27) 

V průběhu pozorování na vybraných výstavách jsem zaznamenávala četné oslavy, dokonce 
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přípitky, již přímo na místě výstav. Informátoři se shodovali na tom, že častěji se vídají den 

před výstavou, kdy „předpíjí výsledky“ (6)  

 

 

Interakce mezi psy 

Jak vyplynulo z pozorování v terénu, interakci psů bylo na zkoumaných výstavách 

psů do maximální možné míry zamezováno. V době mimo výstavní kruhy byli umístěni 

převážně v klecích, ohrádkách nebo přepravních bednách, a to po jednom jedinci, případně 

více jedincích, kteří jsou jednoho majitele. Psi umístěni na dekách nebo pohybující se na 

vodítku vedle svých majitelů tvořili výjimky. Psi z těchto míst byli vypouštěni za účelem 

vyvenčení a finálních úprav, či na případné vyžádání zainteresovaných zájemců 

(chovatelů, známých, majitelů příbuzných psů), kdy šlo o ne příliš časté případy. Kontakt 

mezi jedinci jiných majitelů byl minimální, snaha zamezit kontaktu se zvyšovala se stářím 

psů, zkušeností majitelů (případně handlerů).  

 

Obrázek  3 – background výstavy, Oslo 6.9.2015 

Mezidruhová interakce  
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Mezidruhová interakce psů směrem k člověku byla podle pozorování a rozhovorů na 

zkoumaném vzorku výstav povolena v případě, že byla pozitivní, ta byla dokonce 

vyžadována, a to nejen s majitelem/handlerem a nejbližšími, psovi známými lidmi. Psí 

jedinec spolupracoval s člověkem, který jej vystavoval. V některých případech ovšem 

docházelo k chování psů, které bylo pro lidské účastníky nežádoucí jako bázlivost, 

dominance, agresivita, nezájem o handlera, či  například pes odmítal ukázat zuby, sáhnout 

na sebe od rozhodčího. Ale s rozhodčím pes musí spolupracovat, pokud ne, může být 

z vystavování vyloučen (FCI, 2019). Lidští účastníci podle slov informátorů považovali za 

samozřejmost, že si mohou pohladit i cizí psy, tvořili se shluky lidí. O nežádoucích 

odchylkách v chování psa a nutnosti spolupráce jsem se zmiňovala v kapitole 6.2. 

v souvislosti s upozaďováním přirozených projevů. Přirozené projevy člověka, podle 

rozhovorů, sice nebyly omezeny, ale mohly mít také nežádoucí důsledky:  

 „Trémista si ovlivňuje svým vlastním rozpoložením svého psa.“ (21) 

Kde jsem došla k závěru, že pes byl na vzorku výstav spíše objektem, než aktérem. 

V návaznosti na to tedy i vyváženost kvality mezidruhové interakce směrem od lidí ke 

psům a od psů k lidem. Jak uvedla informátorka: 

„My určujeme, kdy s nimi [psi] budeme v kontaktu a oni s námi. V době, kdy to 

dovolíme, aby s námi komunikovali, jsou zároveň i objektem.“ (26)  

Interakce se psem byla na zkoumaných výstavách především (a logicky) spojena 

s vystavováním. Způsob vystavování se mezi plemeny lišil. U ohařů šlo o tzv. statický 

postoj, kdy vystavovatel přidržoval psa pod krkem a za ocas, v něm měl podle požadavku 

vystavovatele nehnutě setrvat, dokud bylo při posuzování třeba. Dalším tipem interakce 

formou vystavování byl podle pozorování tzv. volný postoj, který byl užíván například u 

labrador retrieverů či flat coated retrieverů, ten spočíval v aktivnější interakci psa a 

vystavovatele. Cílem vystavovatele bylo, aby 

„Pes vypadal šťastně, koukal na mě, vrtěl ocasem. (…) při tom ale stojí na místě 

pěkně natažený asi tak půlmetru ode mě. Mluvím na něj, pomlaskávám, dávám mu po 

kouskách pamlsky, co je potřeba. Jsou psi, co nechtějí stát, tak je krmím intenzivněji, to se 

mi pak ale pěkně opřou do předních a líp se prokreslí stavba těla a předhrudí i zadní 
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úhlení. Někteří psi žraví nejsou a lépe fungují na pískátka, hračky, nebo že si tak s nimi 

povídám.“ (9)   

Jak vyplynulo z pozorování, a rozhovory potvrdily, při vystavování psů nejde o 

klasické povely a poslušnost, ale spíše spolupráci a mezidruhovou komunikaci. 

Vystavovatel musí psa umět vést nebo ho zaujmout nebo obojí. Aktivní interakce od 

člověka k psovi je v průběhu posuzování v kruhu dovolena pouze jedním vystavovatelem a 

to i v případě, že by druhá osoba nebyla přítomna v kruhu. Jeden vystavovatel tedy může 

v jednu dobu vystavovat při posuzování jen jednoho psa a jeden pes může být v jednu dobu 

vystavován jen jedním člověkem. Tento případ rovnováhy interakce byl dle pozorování na 

vzorku vybraných výstav ojedinělý, ale vyžadovaný regulemi. V opačném případě by šlo o 

zakázaný způsob vystavování, tzv. double handling. (FCI, 2019)  

Při rozhovoru s informátorkou (6) na výstavě ve Wroclawi dne 29.9.2018 jsem se 

zmínila o tom, co mi budoucí majitel jednoho štěňátka, odchovu z mé chovatelské stanice, 

v komunikaci svěřil: „Napsal, že je v žebříčku hodnot své ženy až za dětmi a psem. Že tedy 

pořízením druhého psa se posune o další místo. Ale že je s tím smířený.“  

Ona mi odpověděla bez zaváhání a naprosto vyrovnaně: „To je přeci v pořádku. 

Copak on svoji ženu vítá vždy s nadšením, vždy bez výčitek, vždy s dobrou náladou už jen 

proto, že přišla domů, vždy hned u dveří, je pro něho středobodem, dívá se na ni vždy 

s věrným a oddaným pohledem a snaží se vždy udělat jen a pouze to, co jí na očích uvidí, 

nehádá se s ní a bezmezně ji miluje víc než sebe? Flat ano.“  

Tato odpověď mě zaskočila. Ale musím říci, několikrát jsem si ji ještě v hlavě 

přehrávala a vlastně souhlasím. 
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6 Případová studie – Double Shot z Mokré Hory 

Hendl (2017: 201) uvádí vymezení případové studie podle Hitchcocka a Hughese 

(1995) jako „hloubkovou studii jevu v jeho reálném kontextu, při čemž jsou reflektovány 

perspektivy participantů. Kdy se případová studie vyznačuje zaměřením na určitě subjekty 

či objekty.“  Zde tedy  zápis z terénního deníku:  

„Bylo okolo dvanácté hodiny dne 11. 3. 2018. Třída special gundogs, my a dalších 

11 psů. A anglický rozhodčí R. A. Strudwick řekl: ,Jste první.‘. Ukázal na Dablina. 

Chladný a nenucený výraz. A já se cítila, jak Ester Ledecká.“ 

Obrázek č.4 - Posuzování v kruhu, Crufts 11.3.2018 

Popisovaná situace pochází z výstavy Crufts 2018. Tuto citaci uvádím, protože podle 

mého názoru popisovaná událost sama obsahuje velké množství relevantních informací 

k případové studii nebo se na ni poznatky váží. V rámci této případové studie rozeberu na 

konkrétním případu flat coated retrievera jménem Double Shot z Mokré Hory, zvacím 

jménem Dablin (nar.11.11.2010), a mne coby vystavovatelky, dosud zmiňované oblasti 

zájmu terénního výzkumu. Společně jsme absolvovali okolo 100 výstav, na 26 výstavách 

jsem zároveň vedla terénní výzkum. Posudky rozhodčích a výsledky jednotlivých soutěží 

jsem vzájemně porovnávala, a to vzhledem k rozhodčím (jejich zemi původu), zemi 

výstavy. Na základě vybraného vzorku výstav a porovnání jsem dospěla k názoru, že 
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posuzování probíhalo objektivně. Tedy, že odchylka, které mne k těmto diskuzím a vlastně 

diplomové práci přivedla – tedy dva posudky z výstav v Bratislavě, které jsou uvedeny 

dříve v textu, byly odchylkou. Zároveň jsem se na základě výsledků z užšího výběru 

výstav snažila potvrdit či vyvrátit mou domněnku, že Dablin získal všeobecně výrazně 

lepší hodnocení u rozhodčích ze Skandinávie než z Velké Británie. Ukázalo se, že šlo o 

můj mylný názor. Zde uvádím graf k tomuto účelu vytvořený: 

 

Vyhodnocení výstavních výsledků je tedy jedna strana pomyslné mince, ale druhá je 

cesta k nim. Tedy do jaké míry jsem mohla a ovlivňovala Dablinovy  výsledky?  

Jednou z věcí byla příprava. Dablina příprava v dospělém věku vždy čítala několik 

hodin. Od vyčesávání, po koupel a foukání. Například na výstavu Crufts jsem připravovala 

společně s kamarádkou a majitelkou psího salónu, a to na základě rad od znalejších 

anglického výstavního prostředí. Už například tím, že jsme ho stříhali „méně“ 

na anglického rozhodčího. 
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„Nestříhejte ho moc, Angličané to nemají rádi. Je rozdíl, když posuzují tady nebo ve 

svém.“ (1)  

Další částí příprav bylo samotné přihlašování.  Vždy jsem hlásila na výstavu podle 

vzdálenosti a rozhodčích. Podle mého názoru jsou výstavy finančně náročné a jejich 

výsledky mají vliv na prezentaci psa, především pokud jde o krycího psa. Proto jsem 

vybírala rozhodčí, u kterých jsem očekávala objektivní výsledek odpovídající kvalitě psa. 

Při přípravách na Crufts jsem také i já sama strategizovala podle rad spřátelených 

lidí z výstavní komunity, kteří na Crufts jezdí: „Podívej se do seznamu psů, kteří vyhráli 

minulý rok v těch třídách. Se kterým z nich bys (psa) porovnala?“ (…) „Tak tam 

nahlaš.“„Nene, hlásila bych jen jednu třídu. Když nahlásíš víc a v té první, co bude 

posuzovaný, neuspěje, on [rozhodčí] už si ho pak bude méně všímat. Šla bych na jistotu.“ 

(25) Přihlásila jsem do třídy speciálních pracovních psů (v originálu „special working 

gundog“) 

Setkala jsem se s názorem, že je divné rozhodovat, kam pojedu, podle toho, kdo  

bude posuzovat, ovšem nikdy není výsledek předem jistý, příkladem za všechny mohou 

být výstavy v Aarau v roce 2017, kdy oba dny posuzovali rozhodčí ze Švédska, ale Dablin  

se neumístil mezi nejlepšími z plemene. Vliv měl současný stav, oba rozhodčí ho 

vyhodnotili jako „příliš tlustého“. Tyto dvě výstavy svými náklady předčily ostatní, dražší 

s vynaloženými financemi byl během výzkumu již pouze Crufts, pro představu – vystavit 

psa na Crufts (tedy se zahrnutím cesty, ubytování, stravy, přihlášky), odpovídalo téměř 

50 000,- Kč. 

Předpoklady tedy, který rozhodčí jak rozhodne, se nejevily při výzkumu příliš 

správné. Stejně tak jsem se domnívala, že vzhledem k Dablinovu skandinávskému typu 

plemen budou v jeho výsledcích velmi rozevřené nůžky v tom, jak ho ohodnotí rozhodčí 

z Velké Británie (předpokládala jsem výrazně hůře) a jak rozhodčí ze Skandinávie. 

(předpokládala jsem výrazně lépe). Výsledek komparace jsem ukázala již výše.    

Co se ovšem při výzkumu potvrdilo, vítězství měla vždy vliv na zvýšený počet 

žádaností krytí. Dokonce přímo po východu z kruhu na Crufts mne zastavila anglická 

chovatelka, se kterou jsem se do té doby neznala, představila se mi a začala se mnou 

rozebírat možnosti nakrytí její feny Dablinem. Ještě několik měsíců po této výstavě se 
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mnou aktivně navazovali kontakt chovatelé z Evropy a Ameriky, s nimiž jsem do té 

doby nemluvila, neznala je nebo o nich měla jen povědomí. 

Domnívám se, že prostřednictvím Dablina a našich společných aktivit na výstavách, 

jsem se i já dostala do povědomí komunity okolo plemene flat coated retrieverů. Díky 

tomu jsem se seznámila s řadou chovatelů a majitelů po Evropě.  

Podle mého názoru ale jeho výsledky na zkoumaných výstavách byly opět kombinací 

několika faktorů. Jedním z nich je kvalitní chov MVDr. Anny Zimové brněnské 

chovatelské stanice „z Mokré Hory“, která jako jedna z mála českých stanic konkuruje 

v úspěších odchovů světovým chovatelským špičkám. Přípravy a strategie by bez tohoto 

základu na zkoumaných výstavách prakticky zbytečné.  

Dalším faktorem je spolupráce s ostatními lidmi z výstavní komunity i podpora 

rodiny vystavovatele/majitele. Časová a energetická náročnost jsou nezanedbatelné vlivy a 

A kromě toho je příjemné, pokud tráví vystavovatel čas na výstavě ve společnosti 

známých, s nimiž si vzájemně pomáhají, fandí a navazují přátelství a rozhovory nejen 

o psech. Lidé, s nimiž jsem nejčastěji trávila čas na zkoumaných výstavách, byli buď 

příslušníci mojí rodiny, kteří nás (záměrně používám toto zájmeno) doprovázeli na výstavu 

jako podpora. Ne vždy, ale také velmi často na zkoumaných výstavách byli přítomni lidé, 

s nimiž jsem v kontaktu díky příbuznosti našich psů nebo sympatiím. V rámci spolupráce 

s lidmi, kteří mi byli na zkoumaném vzorku výstav sympatičtí, se mi podařilo spřátelit se 

také s jednou z informátorek, s níž jsme se do té doby znaly jen od vidění.  

„Vzpomínám si, to bylo v (výstava), přišla si za mnou ke kruhu s nabídkou, abychom 

se domlouvaly, kam kdy hlásíš v Německu a Rakousku ty Dablina a já (pes), aby dva pěkní 

psi nebyli v jedné třídě a v těch ostatních hydry, že by to byla škoda.“ (2)        

Ještě jednou se vrátím ke Crufts. Pro mne šlo o splněný sen, už to na něm být, 

k čemuž jsem se odhodlala jednak kvůli tomuto výzkumu a jednak jsem chtěla navštívit 

pomyslný „Olymp“ výstav psů a zažít atmosféru „zeleného koberce“. Zde více jak na 

jiných zkoumaných výstavách (snad jen v Maastrichtu) jsem vnímala odborný zájem o psy 

a náladu společenské akce. Čemuž odpovídal například už i zvýšený standard v dresscodu.  
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Vzájemné gratulace v kruhu s ostatními. Šla jsem nejbližší cestou z kruhu ven, 

hledala jsem mezi lidmi své nejbližší. Slzy už byly na krajíčku, co metr mi dávali do cesty 

ruce neznámí lidé a blahopřáli. Běžela ke mně nevlastní dcerka a já už na plné kolo slzela 

dojetím, „Dokázali jste to! Já to věděl!“ Křičel můj partner, když se k nám prodíral 

gratulanty.     

Při pohledu zpětně musím přiznat, že můj současný pohled na výstavy je jiný, než 

byl v době počátku výzkumu i v době prvních vítězství. Dnes bych řekla, že je pro mne 

aktérem Dablin, i když přiznávám, že ne vždy, také ho odložím do kennelky. Vyprávěním 

výše na těchto stránkách jsem sama reflexivně přiznala, že mne vyhrávat těší, vítězství 

prožívám jako by byla má vlastní. Dablin je můj zvířecí společník, ale zároveň si 

uvědomuji, že si prostřednictvím něj plním cíle. I když jsem ráda, že v době výzkumu a 

dnes při dokončování této práce se cítím ohleduplná ke svému psu a propojením s ním. 

Vztahem významné odlišnosti.     

 

  



 

64 

 

ZÁVĚRY VÝZKUMU 

V této diplomové práci jsem navázala na osobní předchozí zkušenosti z prostředí 

výstav psů, ale nutno zmínit, že jsem byla sama překvapena, co nového jsem díky ní 

osobně posunula jako posluchač oboru obecné antropologie, majitel psů, chovatel 

i vystavovatel. 

Ve výzkumu jsem se věnovala vnitřnímu životu komunity na mezinárodních českých 

i zahraničních výstavách a prostředí, ve kterém vybraný vzorek výstav probíhal, celkem 

jsem vedla terénní výzkum na 26 výstavách psů.  Během výzkumu jsem se zajímala jak o 

hmotné zázemí pro lidské i psí účastníky, vizuální stránku, tak materiální zajištění výstav a 

neposlední řadě o smysl výstav.   

Vizuální stránka vybraného vzorku výstav psů byla spojena se zeměmi, ve kterých se 

odehrávaly, s tím, zda šlo o výstavy venkovní nebo vnitřní, tak i s  místy, v nichž se akce 

odehrával, tedy od výstavních hal, přes sportovní areály až ke kulturním památkám. I přes 

tyto rozdíly měly zkoumané výstavy velmi podobnou a poutavou oficiální prezentaci a 

rozmístění výstavních kruhů. V zázemí pro vystavovatele a psy se až na malé nuance 

nelišily. V čem jsem spatřovala velký rozdíl, bylo zázemí pro návštěvníky a pravidla, jež 

více směřovaly ke smyslu výstav jako odbornější kynologické aktivitě, kdy se počítalo se 

zájem o dění v kruhu (židličky a lavičky okolo něj) i například povinnosti vystavovatele 

být k dispozici zájemcům o informace k jeho psovi. Na druhou stranu byla skupina výstav, 

která vykazovala známky spíše masového a byznys pojetí těchto akcí pod pozlátkem 

kynologické aktivity, příkladem budiž tlak na rozhodčí zkracovat dobu posuzování, 

v následku čeho vystavovatelé za nemalou vynaloženou částku a energii neobdrželi z mého 

pohledu adekvátní „zisk“ v podobě kvalitně provedeného posudku jejich psa, ba dokonce 

ani ceny pro vítěze plemen v podobě kokard či pohárů.   

Dále jsem se věnovala komunitě účastníků výstavy jako takové, chování 

vystavovatelů k sobě navzájem i ke psům, a to v průběhu celé výstavy, tedy jak během 

vystavování, tak mimo něj. Vzhledem k finanční, fyzické i časové náročnosti, myslím 

logicky, se výstav účastnili především lidé v produktivním věku s lepším finanční situací.   

Zmíněná komunita se na zkoumaných výstavách vzhledem k počtu účastníků setkávala 

na poměrně stísněných prostorech pro lidi i psy. Toto se podle mne projevovalo i v chování 
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ke psům i lidem vzájemně, v době mimo vystavování k umisťování psů do klecí a 

nepohodlí tedy pro ně i pro vystavovatele.  

O poměr trávení času v rámci zkoumaného vzorku výstav jsem se zajímala 

s ohledem na fakt, že výstavy trvaly od brzkého rána po pozdní odpolední hodiny, ovšem 

vystavování psů zabralo řádově minuty podle úspěšnosti jednotlivých psů. 

Čas mimo vystavování lidští účastníci trávili převážně ve společnosti lidí, případně 

posledními úpravami psů před soutěží. Na základě pozorování i vedení rozhovorů jsem 

dospěla k názoru, že výstavy jsou především společenskou událostí lidí, které spojuje vztah 

ke psům. Upřímně věřím, je to samozřejmě spekulace nebo spíše přání, že při pořízení 

prvního psa všichni přítomní.měli úmysly v jeho vlastnění spojené s láskou ke zvířeti, 

nicméně na základě pozorování bych o komunitě na tomto ohraničeném vzorku výstav 

jsem dospěla k názoru, že někteří účastníci už byli zaslepení úspěchem, vidinou prestiže a 

dobrým pocitem sebe prezentace prostřednictvím druhého jedince, psa. Škála vztahů a 

vzorců chování i na takto omezeném vzorku, který nelze zobecňovat a uplatňovat na 

všechny výstavy a majitele, byla i tak široká. Nerada bych vyzněla pesimisticky, i proto, že 

prezentace sebe prostřednictvím druhého jedince může být také spojena s dokonalou 

znalostí druhého, snahou se mu přizpůsobit nebo společně vyrazit na akci, kde se společně 

setkávají s lidmi podobného zájmu. V čemž vidím i jeden z nejdůležitějších smyslů 

výstavy, už pro to, že právě tento smysl strávení času za účelem navazování kontaktů, 

vzdělávání se zdokonalování (i sebe nejen psa) je smysl, který utváří návštěvníci sami pro 

sebe a pro své psy. Od toho se totiž podle mě na zkoumaných výstavách odvíjela i nálada 

ve spřátelených skupinách i u jednotlivců.  

Co se týče psa a jeho role na vzorku zkoumaných výstav, myslím si, že jde o 

kombinaci chápání jeho jakožto zvířete, ale již s výrazným vlivem soužití s člověkem a 

jeho vlivem na něj, tedy spíše už kulturním výtvorem.       

Součástí mého výzkumu byla případová studie představitele plemene flat coated 

retriever, mého psa jménem Double Shot z Mokré Hory.  Díky této studii se domnívám, že 

ve zkoumaném vzorku výstav probíhalo v rámci lidských možností objektivní posuzování. 

A zároveň jsem dospěla k názoru, že výstavy psů lze srovnávat s kohoutími zápasy, jak je 

popisuje Clifford Geertz. (2000). Vystavujeme se! 
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http://www.ochranazvirat.cz/817/czech/clanek/nova-zprava-o-situaci-psu-a-kocek-v-eu-
http://www.ochranazvirat.cz/817/czech/clanek/nova-zprava-o-situaci-psu-a-kocek-v-eu-
http://wds2021.cz/
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Seznam výstav, na kterých probíhal terénní výzkum 
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Příloha 2 – Vstupní list, Aarau 24.6.2017 
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Příloha 3 -  Výstavní posudek, Lipica 4.10.2015 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Příloha 4 – Postup vítězů, Katalog výstavy DUO CACIB BRNO 4.2.2017  

 

 

Příloha 5 – finanční ceny na Crufts 2018 
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Příloha 6 – stránka z katalogu, Katowice 21.3.2015 
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Příloha 7 – první strana výstavního  katalog, Komárom 10.10.2015 

 

Příloha 8 – Upozornění pro vystavovatele, Maastricht 26.9.2015 
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Příloha 9 – leták pro vystavovatele, Amsterdam, 9. 8. 2018 

 

Příloha 10 – strana v katalogu s přivítáním na Crufts 2018 
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Příloha 11 – plánek výstavy, Amsterdam 11. 8. 2018 
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Příloha 12 – standard plemene  
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