
Pozitivní metody ve výchově psa

Abstrakt

   Poslední dobou kynologie prošla významnou změnou ve výchově a výcviku psů, a to 

díky využití pozitivní motivace, kterou lze uplatnit téměř na každého živočicha. Ve své 

práci se zaměřuji na to, jakým způsobem k učení zvířat dochází a jaký způsob je pro 

účel  kynologie  nejefektivnější.  K  modifikaci  chování  prostřednictvím  pozitivní 

motivace je  výhradně využíváno pozitivního posílení,  jednoho ze čtyř  Skinnerových 

operantů.

   Klikr trénink patří mezi nejznámější metody pozitivního upevňování. Klikr (viz Obr. 

č.  1)  je  stěžejním  prostředkem  k  dosažení  vynikajících  výsledků,  sloužící  jako 

podmíněný upevňující prvek. Využití tohoto markeru během výcviku, přineslo mnoho 

úspěchu, a velmi brzy byl mezi kynology propagován. Díky významným představitelům 

této metody, byly provedeny výzkumy, jak práce s klikrem působí na nervovou soustavu 

psa.

   Jako další metodu založenou na pozitivním posílení ve své práci uvádím shaping, 

jehož  významnou  představitelkou  se  stala  Suzan  Garrett,  kdy  k  vytváření  určitého 

vzorce chování dosahujeme v jednotlivých menších krocích. Následující techniky jako 

jsou targeting, zachycení a jiné mají obdobný princip.

   Ať se již zabýváme jakoukoliv metodou pozitivního posílení,  jedno by měly mít 

společné  a  to  vybudování  pevného  pouta  mezi  oběma  zúčastněnými  stranami  a 

usnadnění  výcviku psa.  Pokud v procesu učení  bude využíváno averzivních stimulů 

(trestů, nátlaku), je zde velká pravděpodobnost výskytu psychické zátěže, která může 

způsobit stres. Pozitivní motivace je tedy oproti „tradičnímu“ výcviku vhodná i pro psi, 

kteří jsou k stresu více náchylní.

Klíčová slova:

operantní podmiňování – pozitivní metoda – klikr – modifikace chování – výcvik - pes



Positive dog training methods 

Abstract

   A cynology has been importantly changed lately.  Especially in a dog raising and 

training.  This  change  has  happened  because  of  positive  motivation,  which  can  be 

applied on each animal. In this work, I concentrate on which way come up to animal´s  

learning and also which way is  the most  effecive for  purpose of  the cynology.  For 

modification  of  behavior  through  the  positive  motivation  is  mainly used  a  positive 

reinforcement, one of the four Skinner´s operant conditioning.

   A clicker training belongs to the most known method of a positive reinforcement. An 

aid called clicker is a litle one and simple one (see pic. n. 1). It is also crucial mean to  

high achievement used for conditioned reinforced element. Using of this marker during 

a training had caused a lot of success and it was propagated among cynologists soon. 

Thanks to significant researches of this method, were done some researches focused on 

topic: „How the clicker influences dog´s central nervous system“.

   As a next method based on positive thinking I notice a shaping in my work. Suzan 

Garrett became significant researcher of shaping. It is forming a specific formula of 

behavior  by means  of  step  by  step  and  slowly.  Next  techniques  such  as  targeting, 

catching and so on, have a simmilar principle.

   However we apply any kind of method of positive thinking, one thing should be 

common for that. That is formation of unbroken relationship between two sides (dog 

and master) and making the training of dog easier. If during the process of training is 

used an aversive stimulus (punishments, pressure), will be very probable that it causes a 

stress. So, the positive motivation is in comparsion with „traditional“ training suitable 

also for dogs, which are more predisposed to stress.
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