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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. 

Key words: operant conditioning – positive method – clicker – modification of behavior 

– training – dog  
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1. Úvod 

   Během uplynulých let, přibylo mnoho kynologických cvičišť nabízejících aktivity 

zaměřené, jak na výchovu psů, tak na sportovní aktivity se psy. Spolu s tím, prochází 

velkým vývojem, metodika výcviku psů. A i když zařízení nabízejí různá zaměření 

(agility, obedience, flayball, dogdancing, dogfrisbee, školky pro štěňata atd.) jedno by 

měla mít všechna společné - vytvářet a rozvíjet vztah člověk – pes. 

   Vyžadujeme-li po psovi jakoukoliv činnost, je velmi důležitá přítomnost motivace, 

která je stimulujícím činitelem. Motivaci můžeme rozdělit na pozitivní a negativní. A 

právě pozitivní motivace je jednou z cest k vychovanému a sebejistému psovi, který se 

nebude bát chybovat, protože chyba bude pouze ignorována a ne trestána. Pokud na psa 

budeme působit negativní motivací, dosáhneme toho, že pes se bude snažit chovat tak, 

aby se vyhnul trestu. To pak především vede k nelibosti cvičit a učit se novým věcem, 

nebo ještě hůř – ke strachu z učení. Jako pozitivní motivátor můžeme využívat pamlsky, 

hračky, pochvalu a pomazlení. 

   Pozitivní metoda, nebo-li také pozitivní posílení, je ucelená metoda, která se rozvíjí 

od začátku 20. století. Významné experimenty byly provedeny v laboratořích 

amerických behaviroistů před druhou světovou válkou. Zakladatelem byl americký 

psycholog Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990), který se především soustředil na 

chování laboratorních potkanů, holubů, myší a psů. B. F. Skinner vycházel z 

předpokladů, že chování je složeno z několika prvků – tzv. operantů,  které organizmus 

produkuje jako spontánní reakce na neutrální potřeby. Dojde-li ke zpevnění, zvýší se 

šance výskytu daného operantu. V padesátých letech 20. století se od Skinnerova 

vědeckého týmů odtrhlo několik spolupracovníků, kteří založili komerčně úspěšnou 

firmu, která na objednávku utvářela určité chování u různých zvířat, která pracovala pro 

film a také pro firmu Sea World, pro mořský svět. Tato metoda funguje univerzálně na 

všechny živočichy, kteří jsou vybaveni centrálním nervovým systémem. Vždy však 

musíme respektovat etologii každého zvířete (Miller, 2012). 

 

 

 



 9 

2. Cíl 

   Cílem mé práce je vyobrazit jednotlivé metody pozitivního upevňování, možné 

následky v případě využívání averzivních stimulů, popsání metody klikr tréninku, jeho 

výhody a nevýhody, další možnosti formování chování pomocí shapingu, zachycení a 

jiných technik. 
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3. Literární rešerše 

3.1 Učení 

   „Učení je proces, který manifestuje sebe sama adaptivními změnami chování 

jednotlivce, jako výsledek jeho životních zkušeností“ (Thorpe, 1963: str. 568). V 

základní rovině probíhá stejně jak u lidí, tak i u zvířat. Jde o jaké si osvojování 

poznatků, které vychází ze získaných zkušeností. V procesu učení dochází k tomu, že 

živočich bude reagovat díky nově získané zkušenosti novým, nebo pozměněným 

způsobem (Mikulica, 1992). Dochází k němu v průběhu celého života, ať už cíleně, 

nebo neúmyslně. Na samotný proces učení působí, a do značné míry ho ovlivňuje 

prostředí, ve kterém se živočich nachází. Prostřednictvím učením dochází k modifikaci 

vrozeného chování, ať už tím, že jej obohacuje, či zcela pozměňuje. 

   „Každé zvíře si přináší na svět nejen programy vrozeného chování, ale i dispozice k 

učení, které určují co se může naučit a co nikoli“ (Mikulica, 1992: str. 191). Ve 

skriptech opírajících se o poznatky mnoho zkušených českých, ale i světových 

odborníků, se dočteme o tom, že psi se učí vtištěním, habituací, klasickým či operantním 

podmiňováním (Šebková et al., 2008). 

 

 

3.1.1 Vtištění  

   Vtištění, nebo-li impriting, je „ způsob rychlého a trvalého získávání poznatků u 

mláďat, která se v senzitivní periodě naučí rozpoznat znaky své matky, aby ji mohla 

sledovat“ (Veselovský, 2005: str. 157). Jedná se o proces, kdy naučené chování působí 

po dlouhou dobu, někdy až po zbytek života. „Zvláštnost procesu vtištění spočívá v 

tom, že je fylogeneticky naplánován pro zcela určitý okamžik v ontogenezi jedince, v 

němž ještě mladý organismus čeká do jisté míry na určité nepodmíněné spouštěcí 

podnětové kombinace a okamžitě je asociuje s určitými, současně nastupujícími, 

nespouštěcími podněty“ (Lorenz, 1993: str. 196). K vtištění u psů dochází ve velmi 

raném věku. Jedná se o období mezi 3 – 7 týdnem od narození a pro budování kontaktu 

mezi psem a člověkem má velký význam. Právě prostřednictvím člověka dochází k 

formování povahy štěněte, které je pro budoucí výcvik psa nedílnou součástí. Během 



 11 

tohoto období se zvířeti vtiskávají stimuly prostředí, které budou v budoucnu využívány 

pro potřebu rozhodování a posuzování dané situace (Abrantes, 1999: str. 207). 

„Klasickým případem vtištění je rychlé poznávání objektu – rodiče nebo sexuálního 

partnera. (Veselovský, 2005). Základní funkcí tohoto procesu je fixace určitého způsobu 

chování na adekvátní objekt (Lorenz, 1993). 

 

 

3.1.2 Habituace 

   Ekvivalentem pro termín habituace je návyk. Jedná se o „nejjednodušší typ učení, 

který spočívá v tom, že si živočich na určitý podnět zvykne a přestává ne něj reagovat, 

opakuje-li se podnět příliš často“ (Veselovský, 2005: str. 164). Tím dochází k utlumení 

vrozené reakce. „Je to vlastně desenzitivování vůči působení daného podnětu, jehož 

účinek se oproti počáteční reakci zmenšuje“ (Lorenz, 1993: str. 187). Příkladem může 

být pes, který se bojí zvonícího zvonku, který slyší denně. Postupem času si pes na tento 

charakteristický zvuk přivykne a nebude ho považovat za hrozbu. To, jaká bude doba 

trvání, záleží na síle podnětu, působící na organismus (Mikulica, 1992). Desenzibilizace 

je technika, kdy je subjektu předložen stimul, který v něm vyvolá strach, ale pouze na 

takové úrovni, kterou je živočich schopen akceptovat, aniž by docházelo k navození 

pocitu úzkosti. Stimul je následně postupně zesilován (Donaldson, 2011). Této techniky 

je možné využít například v případě, že se pes bojí charakteristického zvuku klikru 

(mechanická pomůcka označující požadované chování během výcviku). Proto před 

započetím tréninku s klikrem je třeba provádět habituaci na kliknutí. Nejprve by mělo 

dojít k seznámením s markerem (marker – vizuální nebo zvukové označení určitého 

chování), přivyknutí si na jeho zvuk, a teprve poté můžeme klikr používat jako 

podmíněný upevňovací prvek během výcviku. 
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3.1.3 Klasické podmiňování 

   Pro tento typ učení je typické, že vybudování asociace neutrálního podnětu 

s odměnou, zapříčiní spouštění určitého chování (Veselovský, 2005). Tato teorie 

vychází od ruského fyziologa, psychologa a lékaře Ivana Petroviče Pavlova (1849 – 

1936), který se rozhodl zkoumat trávicí procesy, se zaměřením na vyměšování slin a 

žaludečních šťáv. Pozoroval reakce psů, kteří spatřili nebo ucítili pach masa. Následně 

zjistil, že vylučování slin je řízeno nervově. Jedná se o reflex, který funguje za určitých 

podmínek. Nazval jej podmíněným reflexem, které jsou závislé nejen na podmíněném 

podnětu, ale také na výsledné odměně. Během pozorování zjistil, že dochází k asociaci 

mezi vnějšími podněty (zrakové vjemy a zvuky) s původním podnětem (krmení). 

Významnou roli při tom mají dva aspekty, načasování a upevnění. Aby mohlo dojít k 

vytvoření asociace, je potřeba oba podněty (zvonek a potravu) předkládat bezprostředně 

po sobě. Následným aspektem je pak posílení (Hill, 2004). V opačném případě, kdy 

dojde mezi podmíněným a nepodmíněným podnětem k prodlení, k procesu učení 

nedojde. V případě, že po působení  podmíněného podnětu nepřichází upevňující prvek 

(tj. třeba potrava), reflex slinění zmizí. (Stemmer, 2012). „Trvalost podmiňovaných 

reflexů závisí na jejich pozitivním či negativním posilováním buď podáním odměny v 

podobě potravy, nebo trestem“ (Veselovský, 2005: str. 165). Tento jev je označován jako 

vyhasínání. 

 

 

3.1.4 Operantní podmiňování 

   Teorii o operantním podmiňování kromě amerického psychologa Edwarda Lee 

Thorndikea (1874 – 1949) rozvinul již zmíněný behaviorista Burrhus Frederic Skinner, 

podle kterého se jedná o „druh učení, při kterém se mění pravděpodobnost výskytu aktů 

chování (operantů) na základě jejich důsledku (Plháková, 2006: str. 165). „Operant je 

to, co mění něčí chování nebo ovlivňuje prostředí. Podněty jsou operanty“ (Abrantes, 

1999: str. 123). Od klasického podmiňování se tato teorie liší tím, že reakce vytvořené 

operantním podmiňováním jsou cílené a ovlivnitelné vůlí. Živočich zcela vědomě nabízí 

reakce, po kterých následuje odměna nebo trest (Gerret, 2013). 
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   Thorndikeův experiment spočíval v tom, že umístil hladovou kočku do skříňky, která 

byla uzavřena na petlici. Před ní umístil potravu. Jednou z možností, jak se kočka mohla 

dostat ven, bylo zatahání za šňůru uvnitř boxu. Po nějaké době došlo k náhodnému 

zatahání a následnému propuštění ven. Během následujícího umístění kočky zpět do 

skříňky se čas potřebný k úniku postupně zkracoval (Crider et al. in Plháková, 1989). 

Zjistil tak, že chování jenž vedlo k žádoucím výsledkům, se objevovalo častěji, než 

reakce, která vedla k nežádoucím důsledkům (Hill, 2004). Tento druh učení bývá 

označován jako metoda pokusu a omylu nebo také instrumentální podmiňování. Z 

tohoto zjištění vyšel zákon efektu, neboli chování řízené důsledky (Gerrett, 2013). 

Podstatou instrumentálního podmiňování bylo vytváření asociací mezi podněty a 

reakcemi s pozitivními důsledky (Plháková, 2006). 

   Na Thorndika a jeho zákon efektu navázal představitel behaviorismu B. F. Skinner, 

který prostřednictvím posílení učil laboratorní krysy procházet bludištěm. Skinner 

posléze rozlišil důsledky chování na kladný důsledek, neboli posílení a záporný, zvaný 

trest (Plháková, 2006). Rozvinul tak pojetí, že důležitým aspektem, pro vytvoření 

nového chování je jeho posílení (Gerrett, 2013). 

 

 

3.1.5 Principy operantního podmiňování 

   Jak již bylo zmíněno, za stimuly nebo operantní činnosti lze považovat podněty, 

jejichž přítomnost zvyšuje výskyt určité reakce, a lze je dělit na pozitivní a negativní 

(Abrantes, 1999). Pokud chceme navýšit výskyt požadovaného chování, mluvíme o tak 

zvaném posílení (z angl. reiforcement). 

   Pozitivní posílení je zvýšení pravděpodobnosti výskytu konkrétního chování tím, že v 

okamžiku, kdy se událo, dáme zvířeti něco, o co stojí. (Něco, co živočich chce, 

přidáváme do prostředí). Chceme-li pozitivně posílit to, že pes při procházce si hledí 

psovoda, tak v okamžiku, kdy ke mně přiběhne, nastane upevňující prvek (odměna). 

Tím zvýšíme četnost jeho přibíhání. Upevňujícím prvkem může být téměř vše, co zvýší 

pravděpodobnost výskytu požadovaného chování. Podmínkou však zůstává fakt, že 

přítomnost upevňovače musí probíhat paralelně s daným chováním (Pryor, 2011). Právě 
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tento princip pozitivního posílení je ve výcviku psa velmi často využíván. 

   O negativním posílením lze zjednodušeně říci, že něco, co živočich nechce, 

odstraníme z prostředí. „Na základě jeho pozitivního chování je odstraněno něco 

negativního a tato skutečnost posiluje pozitivní chování psa“ (Millerová, 2012: str. 26). 

Příkladem může být tlak ruky psovoda na jeho záď během vyslovení povelu sedni. V 

okamžiku, kdy si pes sedne, tlak ruky zmizí. Dalším příkladem může být i obyčejná 

chůze na vodítku. Pokud chceme se psem zahnout doprava, v oblasti krku mu vzniká 

tlak. Aby se pes tahu zbavil, přiřadí se k nám. Příště, až budeme chtít zahnout doprava, 

tak zahne rychleji aby tahu předešel. Ale udělá pouze tolik, kolik musí aby tah znovu 

nevznikl. Posilujeme správné chování tím, že odstraníme něco, co mu v tu chvíli bylo 

nepříjemné. 

   Přesto všechno, negativní posílení není totéž co trest. Trest je označován za událost, 

která zastaví nějaké chování. Podle B. F. Skinnera je trestem to, co nastane ve chvíli, 

kdy po nežádoucím chování dochází ke ztrátám něčeho příjemného, nebo když po 

chování následuje něco nepříjemného (Pryor, 2011). „Jde o použití negativního podnětu 

nebo odstranění pozitivního podnětu. Účinnost trestu je založena na strachu a je tedy 

nebezpečné ho používat jako prostředek modifikace chování“ (Abrantes, 1999: str. 189).  

   Trest lze rozdělit na pozitivní a negativní. Pozitivní trest představuje přidání něčeho 

nežádoucího k potlačení dané reakce. Příkladem může být použití stahovacího obojku v 

případě, že je pes na vodítku nezvladatelný. Mezi další příklady pozitivního trestu 

můžeme zařadit použití fyzického násilí v případě, kdy chceme ukončit právě 

probíhající nechtěné chování. Tím, že během výcviku bude využit pozitivní trest, 

živočich pravděpodobně přestane nabízet nežádoucí chování, což je cílem, ale pes se 

stane opakem operantně stimulujícího se psa. Pokárání či trest dozajista přináší 

potlačení nežádoucího chování, ale pouze dočasně. Toto chování nebude zcela 

odbouráno. Živočich se bude nacházet pouze v takovém emocionálním stavu, který se 

neslučoval s chováním, které jsme chtěli potlačit (Killion, 2012). 

   Negativní trest znamená odstranění něčeho, pro živočicha žádoucího, čímž snížíme 

chování, které se právě odehrávalo. Účelem je oslabení výskytu tohoto nežádoucího 

chování. Negativnímu trestání se lze v některých případech jen ztěžka vyhnout. V 
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případě přílišně motivovaného psa během výcviku, nastává negativní potrestání tím, že 

psovod trénink ukončí. Nebo, skáče-li pes po příchozím hostovi, odvedeme ho z 

místnosti. 

   V behaviorální vědě se tedy vyskytují dva termíny: pozitivní a negativní. Za jejich 

synonyma však nelze považovat to „dobré“ a „špatné“. Pozitivní znamená něco, co do 

prostředí přidáváme a negativní, co odebíráme. Ať již používáme jakoukoli výchovnou 

metodu, výsledkem je, že pes zareaguje na určitý pokyn, což zajistí výsledek. Pokud 

psovi výsledek přinese něco, co má rád, bude se snažit tento vzorec chování uplatňovat 

znovu. Naopak, je-li výsledkem něco, co na psa působí negativně, je zde téměř jistě 

zaručeno, že pes tento vzorec chování opakovat nebude (Killion, 2012 str. 24). Častým 

výsledkem využívání negativní metody bývá neschopnost mít psa pod kontrolou v 

rušivém prostředí. V tuto chvíli je totiž pro psa mnohem větší odměnou například 

kontakt s druhým psem, než přítomnost psovoda (Klimešová, 2010). 

 

 

3.2 Pozitivní motivace 

   Bývá velice rozšířeným mýtem, že psi poslouchají proto, že jim psovod poručí a je tak 

považován za vůdce. Pravdou je, že pes pracuje buďto, aby dosáhl něčeho po čem touží, 

a nebo že se chce vyhnout něčemu nepříjemnému, například trestu. Již z tohoto úvodu 

vyplývá, že výcvik může být prováděn za využití pozitivní, negativní a nebo kombinací 

obou metod. 

   Motivace je stimulujícím činitelem pro činnost každého živočicha nebo jedince. 

Nebýt motivace, mohla by nastat ztráta vůle, chutě či koncentrace během procesu učení. 

Prvním úkolem psovoda během výcviku je zjistit, co živočicha motivuje. Zvířata jsou 

nejčastěji motivována jídlem, vodou, sexem, hrou, vyhýbáním se averzivům a jiné 

(Donaldson, 2011). Motivátor musí dosahovat takových hodnot, aby došlo k překonání 

určitých vlastností (lenost, strach...), znemožňujících učeních se nových dovedností 

(Stemmer, 2012). V pedagogickém slovníku se například uvádí, že motivace je „souhrn 

vnitřních i vnějších faktorů, které: 1. vzbuzují, aktivují, podávají energii jednání a 

prožívání; 2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem; 3. řídí jeho průběh, 
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způsob dosahování výsledků; 4. ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání, 

prožívání a vztahy k ostatním“ (Průcha et al., 2003: str. 127). Když k tomuto pojmu 

přidáme přívlastek pozitivní, vznikne nám taková metoda, kterou lze dosáhnout 

vynikajících výsledků ve výcviku a výchově psa. Díky pozitivní motivaci, nebo 

pozitivním metodám využívaných při výcviku, můžeme usnadnit soužití mezi námi a 

psem. Jde také o jakousi prevenci před mnohými nebezpečnými a konfliktními 

situacemi, které by mohly nastat. 

   Jak již bylo zmíněno, stavebním kamenem pozitivní motivace je to, že odměňováno 

bude pouze žádoucí chování, nebo to chování, u kterého chceme aby se vyskytovalo ve 

vyšší frekvenci a nežádoucí chování nebude trestáno, ale ignorováno. Nejprve však psa 

musíme namotivovat, aby k modifikaci chování mohlo vůbec dojít. Existují psi, kteří 

jsou poddajní a čekají na pokyn psovoda. Na druhé straně stojí psi, kteří jsou příliš 

zaneprázdnění podněty z okolního prostředí. Z toho vyplývá, že pes se nejprve musí stát 

operantním, což znamená uvědomění si získání odměny v případě provedení něčeho dle 

naší vůle, a to prostřednictvím nabídek různého druhu chování (Killion, 2012). Pes, 

který prošel výchovou prostřednictvím pozitivní motivace, dokáže mít své chování plně 

pod kontrolou i v případě výskytu rušivých elementů. Touto taktikou lze získat respekt i 

kontrolu nad psím jednáním a nenásilně využít toho, po čem pes touží, v náš prospěch 

(Klimešová, 2010). 

 

 

3.2.1 Odměna 

   Pokud jsme se rozhodli cvičit našeho psa prostřednictvím pozitivního posílení, tak k 

této metodě, jak je již psáno v úvodu, neodmyslitelně patří odměňování, což je 

nejúčinnější způsob, jak vědomě posílit požadované chování psa. Opakem je pak trest, 

který jednání oslabuje. Jakou odměnu budeme využívat, záleží zcela na nás, respektive 

na našem psovi. Odměna by pro psa měla znamenat něco, čemu nemůže odolat. Musí 

být pro něj silnější než okolní prostředí, které může obsahovat mnoho rušivých 

elementů (například pokud chceme psa na procházce odvolat z přítomnosti jiného psa, 

což je pro něj velkým pokušením, budeme muset zvolit něco mnohem chutnějšího, než 
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jsou obyčejné granule – alespoň ve většině případů). Z toho vyplývá, že si musíme 

dobře rozmyslet, co je pro našeho psa ta správná odměna, jelikož každý pes je 

individuální, a každý má rád něco jiného. Pokud psovod zvolí jako odměnu pamlsek, je 

vhodné tyto pamlsky rozdělit na „vyšší“, pro které je pes schopen udělat téměř cokoli a 

„nižší“, které psa budou utvrzovat v jeho správném jednání. Pamlsky „vyššími“ budeme 

pravděpodobně psa prokrmovat během nácviku něčeho nového, „nižšími“ při běžném 

tréninku a procvičování toho, co pes už zná. Důležité také je, aby velikost pamlsků byla 

úměrná velikosti psa. 

   Další alternativou odměn může být hračka. Někteří psi upřednostňují hru před 

pamlskem. Nejběžnějším typem hraček pro výcvik jsou přetahovací hračky (uzle, míček 

na šňůrce...) Hračky, vydávající zvuky, například gumové pískací, se pro výcvik 

nedoporučují, jelikož odvádějí psí pozornost. Krom hravé odměny můžeme také použít 

odměny verbální, ve které pes může rozpoznat psovodův momentální emocionální stav 

(radost), nebo fyzický kontakt psovoda, který u psa vyvolá příjemné pocity (podrbání, 

pohlazení). 

   Ať už si zvolíme jakýkoli druh odměny, vždy by mělo platit, že představují dokonalý 

prostředek pro budování vztahu mezi psem s člověkem. 

 

 

3.2.2 Prostředí 

   Na úspěšnosti osvojit si určité dovednosti se podílí mnoho faktorů. Krom fyzického a 

psychického stavu zvířete se do procesu promítá prostředí, ve kterém k učení dochází.  

Podle Rogera Abrantese je prostředí společně ve vztahu s jedincem charakterizováno 

jako učení. O jeho vlivu na učení se zmiňuje i Jean Donaldson ve své knize, kde uvádí, 

že samotné prostředí, ve kterém se pes nachází, máme my, jakož to majitelé či trenéři, 

pevně ve svých rukou. Pouze na nás záleží, kde pes bude spát, kdy bude jíst, s kým se 

bude stýkat – ať už s ostatními psi nebo dalšími členy rodiny – a mnohé další. Jde tedy 

o to, že prostředí cvičí živočicha nepřetržitě a velmi kvalifikovaně (Donaldson, 2011). 

Pokud s výcvikem psa teprve začínáme, nebo pokud se snažíme naučit nové chování či 

dovednost, je důležité z prostředí odstranit veškeré rušivé elementy, které by mohly 
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odvádět psí pozornost, či ho nějakým způsobem znervózňovat. Není výjimkou, kdy pes 

na cvičišti nebo v domácím prostředí předvádí téměř stoprocentní výsledky, ale v 

momentě změny, jeho výkonnost i úspěšnost klesá. Proto začínáme v prostředí, které je 

psu známe a kde se cítí bezpečně bez jakýchkoliv možností rozptylování, vyrušování 

apod. „ Právě uvědomění si reakce prostředí na své jednání a následná asociace tohoto 

poznatku s jinými poznatky vytvářejí zkušenosti“ (Abrantes, 1999: str. 144). 

   To, jak prostředí bude na psa působit můžeme do jisté míry ovlivnit i my samy. 

Zprostředkování výcviku, ať už námi nebo trenérem, by mělo být pro psa zábavou. A 

právě dojít k takovému cíli nám umožňuje metoda pozitivní motivace. 

 

 

3.2.3 Rozvrh 

   Trénink se psem vyžaduje systematický postup. V případě, že požadovaný cvik bude 

pro psa příliš těžký, komplexní cvičení se rozloží do několika etap (Pryor, 2011). 

Trénink by tedy měl mít určitou strukturu. K zaučení nového cviku je vhodné trénovat 3 

– 6 opakování a ne déle než 5 minut společně s malými přestávkami. 

   Samozřejmostí je i již zmíněná úprava prostředí. Krom vytyčeného místa, může 

samotný trénink probíhat na vycházce, kde bychom neměli věcem nechávat volný 

průběh. Nabízí se zde možnost využití situace k tomu, aby pes posiloval správné 

chování mimo známý terén (Egtvedt et Koste, 2012: str. 139). Nové cviky jsou však 

učeny v klidném a nerušeném prostředí. V momentě osvojení si požadované dovednosti, 

je výcvik postupně přesouván do rušnějšího a rušnějšího prostředí. 

 

 

3.2.4 Povely 

   Termín „povel“ představuje určitý signál, který je uskutečňován psovodem a očekává 

od psa provedení určité činnosti. Lze jej rozdělit na signály zvukové nebo posunkové 

(Stemmer, 2012). Dle některých psovodů by slovní povel měl následovat až po té, co je 

vytvořen požadovaný vzorec chování. Je totiž zbytečné ho používat v případě, kdy si 
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zvíře cvik ještě zcela neosvojilo, jelikož nemá ponětí, co ono slovo znamená. Z toho 

vyplývá, že nejprve se snažíme námi vybranou zacvičovací technikou vzorec naučit, a 

teprve poté vytváříme vztah chování – povel (Millerová, 2012). Naopak někteří trenéři 

povel zařazují již během procesu učení. Existuje několik možností, jak zcela nový povel 

zavést do psího vědomí. Nejběžnější je, že ho vyslovíme ve chvíli, kdy pes začne úkon 

provádět. Důležité je načasování. Pokud bychom ho vyslovili s velkým předstihem, k 

provedení cviku by nemuselo vůbec dojít. Naopak se zpožděním by si pes nemusel 

správně spojit povel s naučeným chováním. Správný postup tedy spočívá ve vydání 

povelu v průběhu cviku. Tato doba se postupně zkracuje, až se povel dostane před 

samotný úkon. Pokud pes již na povel reaguje, postupně ztěžujeme podmínky prostředí 

a nezapomínáme psa odměňovat pouze tehdy, pokud byl signál vydán (Egtvedt et Koste, 

2012). 

   Získání kontroly nad vysílanými signály je možné pouze tehdy, pokud se chování 

přestane vyskytovat v případě absence povelu (Pryor, 2011). Pokud po psovi 

nevyžadujeme povel, například „lehni“, neměl by ho pes provádět. To platí pouze v 

případě přímého tréninku. Ve svém volném čase, si pes může lehat dle své libosti a 

potřeby. Tato kontrola nad chováním je definována následujícími čtyřmi kritérii: 

 

                  1.   pes udělá A, když řekneme A 

                  2.   pes nedělá B, když řekneme A 

                  3.   pes nedělá A, když řekneme B 

                  4.   pes nedělá A, do té doby, než neřekneme A 

   Z toho vyplývá, že naučené chování ovládáme prostřednictvím stimulů tehdy, když jej 

pes vykonává za přítomnosti povelu a ne bez něj (Egtvedt et Koste, 2012). Nestačí tedy 

to, že pes dělá pouze, oč ho žádáme. Takto dokonalé ovládání stimulů využíváme 

především v soutěžích, jako je obedience. V této disciplíně se také využívá zásady „ 

povel ruší povel“, což znamená, že pokud pes dostane příkaz, měl by ho plnit, dokud 

mu psovod nezadá jiný povel, nebo neuvolní z výcviku (Stemmer, 2012). 
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3.3 Zacvičovací techniky 

   Před zahájením výcviku je důležité zvolit si takovou techniku, která je pro daný cvik 

vhodná a efektivní. Vytvořit u psa dovednost lze několika způsoby. Záleží jen na 

psovodu, kterou si vybere. Nejběžnějším způsobem se kterým se setkáváme bývá 

kombinace různých technik. Výcvik lze definovat jako „vědomé použití odměn a trestů 

za účelem cílené manipulace nebo cíleného formování chování psa“ (Millerová, 2012: 

str. 28). 

   Jako prostředek k vyvolání požadovaného chování bývalo mezi kynology před 20 lety 

populární využívání fyzického kontaktu. (Například povel lehni byl vyučován tahem za 

přední tlapy psa, nebo pomocí vodítka, dokud si nelehl). Při výcviku pozitivními 

metodami se fyzický kontakt nepoužívá. Její využití by mohlo způsobit pasivitu 

cvičeného zvířete, nebo způsobit závislost psa na vedení psovodem. V současné 

kynologii bývá často uplatňována technika lákání pomocí pamlsků (luring), nebo 

jakéhokoliv jiného upevňovače (hračka). 

   Zachycení (capturing) vyžadované dovednosti je velmi častou a běžně využívanou 

technikou v moderní kynologii. Tento způsob je založen na zachycení chování, které pes 

sám nabízí. Každý den pes poskytuje nespočet druhů chování vhodné právě k 

zachycení. Význam této metody je, že živočich se hned od začátku naučí vykonávat 

chování sám od sebe. Příklad pro použití této techniky v běžné situaci za použití klikru: 

pes se posadí, následuje kliknutí a odměna. Na tomto povelu lze také ukázat techniku 

provádějící prostřednictvím navádění (luring), kdy psovod zaujímá pozici před psem, v 

ruce drží pamlsek, který drží před čumákem psa. Postupně s pamlskem pohybuje vzhůru 

a směrem za psa, což může zapříčinit posazení. Následuje prokrmování, dokud pes v 

této pozici setrvává. Psovod tedy může využívat jako podporu pamlsek, ale také hračku 

či ruku (touching). Techniku pomocí navádění je vhodné používat v případě učení 

těžších cviků, které nelze provádět metodou zachycení, shapingu a jiné. Lákání může 

zapříčinit to, že se pes stane pasivním účastníkem v procesu učení (Egtvedt et. Koste, 

2012). Během lákání psa k vykonání určitého úkonu může nastat problém s následným 

odbouráváním pamlsku. Může nastat situace, kdy pes nevykoná zadaný povel, pokud 

neuvidí pamlsek (Donaldson, 2011). 
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        Obr. č. 1: Metoda lákání (cvik „lehni“) 

                                                                                                         (Šlajsová, 2014) 

   Úprava prostředí, tvarování a využití targetu je podrobněji popsáno dále v textu. 

Cílem většiny popsaných technik je, aby pes vykonával chování které je od něj 

vyžadováno dobrovolně a sám od sebe. 

 

 

3.3.1 KLIKR Trénink 

   „Clicker trainig“ je tréninková metoda zvířete, na základě behaviorální psychologie, 

která se opírá o označení žádoucího chování a odměňování (Pryor, 2006). Používání 

klikr tréninku začalo v roce 1940, kdy manželé M. a K. Brelandovi, asistovali B. F. 

Skinnerovi ve 2. světové válce při tréninku holubů k navádění bomb. Následovalo 

založení firmy na trénovaní zvířat, která využívala principu podmíněného reflexu. 

(Kmoníčková, 2014). Tento způsob výcviku proslavila známá spisovatelka a bioložka 

studující chování zvířat Karen Pryor, spolupracující s B.F. Skinnerem, která se stala 

první trenérkou delfínů akvária Hawai Sea Life Park a následně tuto metodu aplikovala 

při výcviku psů. Pokud využíváme operativní podmiňování k učení psa, je velice 

důležité načasování pro odměnu. K tomu nám může posloužit mechanická pomůcka, 

která přesně a zřetelně 
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vydává krátké cvaknutí a tím sděluje zvířeti, kdy přesně udělal správnou věc. Jde o tak 

zvaný klikr, což je malá plastová krabička, ve které je plíšek, vydávající velmi 

charakteristický zvuk. 

   „Kliknutí, které je při klikr tréninku používáno, slouží jako podmíněný upevňující 

prvek a přemosťující podnět mezi okamžikem zasloužení si odměny a skutečného 

získání odměny“ (Pryor, 2011: str. 33). Díky využití této bezpečné a účinné pomůcky, 

lze naučit každé zvíře, které je toho fyzicky a psychicky zdatné, jakékoliv chování. Jde 

o jakési podmíněné posílení. Účelem klikru je, aby docházelo k zrychlení procesu učení. 

 

                   Obr. 2: Ukázka klikru 

                                                                                                 (Šlajsová, 2014) 

 

   Klikr, někdy též nazývaný jako bridge (most) nám poslouží k naučení nového 

chování, respektive k urychlení celého procesu. Z tohoto vyplývá označení přemosťující 

stimul, jelikož „přemosťuje časovou prodlevu mezi chováním, které se nám líbilo, a 

konkrétním posílením“ (Donaldson, 2011: str. 141). Hlavní funkcí tohoto markeru je 

přesné označení okamžiku, kdy pes vykonal něco správně, a vysvětlení toho, co od psa 

žádáme. Označuje požadované dovednosti v bezprostřední časové blízkosti jednání 

(Millerová, 2012: str. 32). Opožděné upevnění za použití klikru, je jednou z největších 

chyb během výcviku. 
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   Upevňovačem místo klikru může být použito také například mluvené slovo, které si 

psovod zvolí za vhodné (př. dobře, hodný, super, ok...). Nevýhodou ústního signálu je 

delší doba, než dojde k označení, a proměnlivá intonace hlasu. Klikr vydává stále stejný 

zvuk, tudíž nepoutá psí pozornost tolik, jako lidský hlas, ze kterého je mnohdy slyšet 

psovodovo emocionální rozpoložení. 

   Na přednáškách o pozitivní motivaci pořádané Františkem Šustou bylo zmíněno, že 

proces klikr tréninku je jakýsi dialog, který je složený z: 

 

� podnětu (cue). 

� chování (behavior). 

� přechodu (bridge). 

� pozitivní posílení (positive reiforcement). 

 

   Dle tohoto dialogu je zřejmé, že nejprve musí přijít podnět, na jehož základě pes 

vykoná nějaké chování. (Jako podnět si lze představit například slovní povel „lehni“). 

Pokud nabídnuté chování odpovídá našim představám, následuje bridge, nebo chceme-li 

přemostění, které je následováno pamlskem (tj. pozitivní posílení). V praxi, při tréninku, 

kdy psa teprve seznamuje s novým cvikem (př. dej pac) postupujeme obráceně. 

   V první etapě musí dojít k vybudování asociace, tzv. „naklikání“, během které dochází 

k upevnění vztahu signál (kliknutí) – odměna. Pro začátek je vhodné vybrat klidné, pro 

psa až nudné prostředí, aby mu práce s klikrem připadala zajímavá a snadněji tak 

docházelo k udržení pozornosti. Dále k tomuto procesu je zapotřebí větší množství 

měkkých pamlsků, abychom nemuseli dlouho čekat, než pes potravu rozkouše. Poté 

můžeme samostatný proces naklikání zahájit. Začneme tak, že po každém kliknutí 

přichází na řadu odměna. Tento proces několikrát opakujeme, dokud si pes nespojí klikr 

s pozitivním posílením, tedy odměnou. Tento proces provádíme 10 krát až 15 krát 

během několika málo minut (Shlegl et Kofler, 2010: str. 15). V podstatě podmiňujeme 

psa k tomu, aby měl nedobrovolnou reakci na klikr. Podle vědeckých studií je 

dokázáno, že pro dosažení maximální efektivity musí posílení následovat do půl vteřiny 
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po realizaci nového chování (Killion, 2012). Kontrolu můžeme provést tím, že počkáme 

až pes od nás například poodejde, nebo odvrátí hlavu a při dalším kliknutím by měl 

ihned navázat oční kontakt zpět, nebo se dožadovat odměny. Pokud tomu tak je, 

můžeme s jistou říci, že došlo k vybudování asociace klik = odměna. V tu chvíli, se nám 

zde vytvořil bridge, který je jakousi zálohou na odměnu, ačkoli pes nevyvinul žádnou 

aktivitu. 

   Poté začínáme postupně přidávat podněty. Při povelu „dej pac“ položíme ruku na psí 

tlapku. Nezvedáme jí, nemanipulujeme s ní. Vše se celé několikrát opakuje. Přiložení 

ruky, kliknutí a odměna. Poté ruku od psí tlapy oddálíme zhruba o 1 cm. V tu chvíli nám 

pes začne nabízet různé formy chování a naším úkolem je zachytit a odměnit právě to 

chování, které od něj vyžadujeme. Jakmile se pes, byť náhodou přiblíží k naší ruce, 

musí následovat odměna. Tento úsek opět budeme opakovat, až si pes spojí pohyb svou 

packou s odměnou. Vzdálenost postupně prodlužujeme. Pokud i tento následný krok 

máme zvládnutý, přichází na řadu zařazení hlasového povelu. Celý dialog se bude 

odehrávat takto: zvednutí psovodovi paže – pes zvedá svou tlapu – během toho zazní 

povel „pac“- následuje kliknutí – odměna. Tímto se nám zde vybuduje asociace: povel – 

zvednutí tlapy – odměna. 

   Používáme-li klikr během výcviku, musíme si uvědomit následující principy. Podle 

Morten Egtvedt a Cecilie Koste se během tréninku soustředíme pouze na požadované 

chování. Nežádoucí je ignorováno. Jde o „obrácený“ postup v uvažování. Chceme-li psa 

odnaučit tahání na vodítku, odměna nastane ve chvíli, kdy jde pomalu a klidně. 

Důležitou roli zde představuje i trpělivost psovoda. Za nejdůležitější princip autoři 

považují to, že psi nabízejí chování sami a dobrovolně. Tedy že pes vlastní iniciativou 

zjistí, co od něj trenér vyžaduje (Egtvedt et Koste, 2012). 

 

 

3.3.1.1 Výhody a nevýhody klikru 

   Výcvik prostřednictvím klikru je velice specifická metoda a jako každá metoda 

výcviku má jak spřízněné zastánce, tak i své odpůrce. Několik výhod a předností klikru 

je popsáno již v předchozí kapitole. Jednou z hlavních předností je fakt, že místo 
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korekce špatného nebo nežádoucího chování, pracujeme s odměňováním toho 

správného. V důsledku toho psa výcvik baví, a nebojí se chybovat. S tím je také spojena 

neustálá pozornost psa a bezprostřední kontakt s psovodem během výcviku (Egtvedt et 

Koste, 2012). Jako následující výhodu můžeme uvést, že klikr vydává stále stejný zvuk 

– jak barva zvuku, tak i délka – na rozdíl od různosti intonace lidského hlasu, který 

může být ovlivněn jak naší momentální náladou, tak i například fyzickým zdravím 

apod. Velice důležitým faktorem je to, že zvuk označující požadované chování, můžeme 

vydat přesně v okamžiku kdy ho pes vykoná. Pokud bychom správné chování, které 

momentálně psa učíme, chtěli odměnit pouze například pamlskem, doba jenž uplyne od 

vyndání pamlsku a následném podání zvířeti je příliš dlouhá a pes už nedokáže poznat, 

jaké že to chování bylo vlastně odměněno. V neposlední řadě se jedná o výjimečnost 

klikru jako markeru samotného, a to jeho charakteristického zvuku. Pes náš hlas vnímá 

po celý den, jelikož s ním komunikujeme nejen během tréninku, ale i v běžném denním 

režimu – při hře, na procházce, ale také pokud hovoříme s ostatními členy naší 

společnosti. Pokud uslyší zvuk, který je typickým pouze pro klikr, bude vědět, že je 

momentálně na řadě učení a s tím spojené následné odměňování (Pryor, 2011). 

Rychlost, s kterou pes dokáže cvik, povel či nějaký druh požadovaného chování naučit 

je nesrovnatelná oproti ostatním metodám. Karen Pryor jako příklad ve své knize uvádí, 

že lidé používající klikr během výcviku, jsou schopni svého psa naučit základní povely 

již během několika málo minut. Poslední výhodu tohoto tréninku, kterou bych zde 

chtěla zmínit, je dlouhodobost uchování naučeného chování v paměti psa. „Vysoká míra 

uchování v paměti je tím základním rozdílem nejen mezi tréninkem pomocí pozitivního 

upevňování oproti tradičním metodám, ale také mezi používáním podmíněných signálů 

oproti primárním upevňovačům“ (Pryor, 2011: str. 181). 

   Nevýhody, které se mohou během klikru tréninku vyskytnou je například to, že tuto 

pomůcku a pamlsky musíme mít neustále po ruce. A to až do té doby, dokud pes nemá 

nový povel zcela osvojen. Teprve poté můžeme klikr odložit a použít ho znovu v 

případě, že budeme chtít psa naučit něco nového. Psovod by měl brát v úvodu, že ne 

všichni jsou této metodě přikloněni, a použitím klikru může být narušen výcvik 

ostatních účastníků, kteří společně s námi sdílejí prostory cvičiště. 
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   Možným problémem této pomůcky může být, a to i v případě, že jsme klikr tréninku 

zcela otevřeni, že se ho pes zpočátku může bát a jeho zvuk mu přináší stres, nervozitu a 

další podobné nepříjemné pocity. To lze odbourat například tím, že klikr schováme do 

kapsy, aby ho pes neměl na očích; nebo místo klikru použijeme nějaký jiný, méně 

hlasitý předmět např. propisovací tužku atd. S metodami pozitivního posílení se 

můžeme setkat především v ZKO (základní kynologická organizace). Díky těmto 

organizacím, jsou psovodi, kteří celý život používaly metody averzivních stimulů 

(ostnatých obojků, stahovacích vodítek atd.) nuceni opustit staré způsoby myšlení, a 

přizpůsobit se tak metodám novým. 

 

 

3.3.1.2 Působení klikru na CNS 

   Během porovnání působení klikru a verbální stimulace na nervovou soustavu psa bylo 

zjištěno, že zvuk klikru je psem zpracováván v mnohem kratším čase. Jde o to, že slovní 

povel pes musí nejprve zpracovat a interpretovat, než pochopí, že byl psovodem právě 

pochválen. Díky výzkumu, který byl prováděn Karen Pryor a veterinární 

neurofyzioložkou Barbarou Shoeningovou bylo zjištěno, že „klik“ je zpracováván v 

části mozku zvaný amygdala, což je součástí limbického systému. Oproti tomu slovní 

povel (informace) je zpracovávána v kortexu (Killion, 2012: str. 35-36). Limbický 

systém je hlavním řídícím systémem pro vytváření subjektivních pocitů, které se 

projevují jako radost, strach, agrese aj. Amygdala, je součástí podkorové části 

limbického systému. Krom jiného může vyvolat reakce zuřivosti (obranný postoj, 

extenze končetin a ocasu, vrčení). „Amygdala je oknem, kterým se limbický systém 

dívá na děje spojené s osobou v prostředí“ (Trojan, 2003: str. 121). 

 

 

3.3.2 Metoda shapingu 

   Slovo „shaping“ - tvarování – je vědecký výraz pro vytváření určitého vzorce 

chování, které se běžně u živočichů nevyskytuje, a proto je třeba odměňovat takové 
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projevy chování, které se cílové reakci alespoň částečně podobají (Plháková, 2006). 

Tato technika umožňuje tvarovat chování bez jakékoli fyzické pomoci ze strany 

člověka. Tvarování je závislé na posílení požadovaného chování přesně v ten okamžik, 

když právě probíhá. Princip spočívá v odměňování pohybů, které vedou k uskutečnění 

námi požadovaného chování a ignoraci nežádoucího (Stemmer, 2012). Posílení zvyšuje 

pravděpodobnost, že se bude reakce opakovat. „Pes má tendenci opakovat chování, 

které mu přináší odměnu. Trenér odměnou rozhoduje, jakým směrem se chování psa 

bude ubírat“ (Klimešová, 2010: str. 64). Shaping, nebo-li tvarování chování, lze také 

použít téměř u jakéhokoli živého organismu, které je toho psychicky a fyzicky schopné 

(Pryor, 2011). Jako příklady K. Pryor ve své knize uvádí situaci, kdy naučila pomocí 

této metody obřího raka poustevníka zvonit na zvonek, nebo případ, kdy harvardský 

profesor Herrnstein naučil hřebenatku zaklepat lasturami na povel. 

   Tato metoda se řídí několika pravidly, o kterých se zmiňuje K. Pryor v knize „Svého 

psa nestřílejte“. Některé principy jsou získané na základě výzkumu v laboratořích. 

 

1. Zvyšováním kritérií po malých krůčcích, aby měl živočich reálnou šanci na 

úspěch (Pryor, 2011). Pod pojmem kritérium si lze představit to, co pes musí udělat 

proto, aby byl odměněn (Egtvedt et Koste, 2012). 

2. Nikdy se nesnažíme vytvarovat dvě nebo více kritérií najednou. Zaměřujeme se 

pouze na jeden aspekt modifikovaného chování v jednom okamžiku. 

3. Po osvojení si stanoveného kritéria zavádíme proměnlivý rozvrh odměňování 

dříve, než dojde k navyšování požadavku na toto kritérium, nebo ke tvarování dalšího.   

( Dle K. Pryor je proměnlivý rozvrh, nebo-li variabilní odměňování, principem všech 

hazardních her. Pokud by pokaždé, kdy do hracího automatu vhodíme určitou peněžní 

částku vypadla výhra, po chvíli by nás tato hra přestala bavit. Je to právě proměnlivý 

rozvrh odměňování, co živočichům „brání“ přestat a zapříčiní, že očekávání psa bude na 

nejvyšší úrovni). 

4. V případě tvarování nového kritéria přestáváme sledovat kritéria již naučená. 

5. Důležitost také spočívá v rozplánování programu, abychom vždy byli o krok 

napřed před zvířetem. 
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6. Pokud v procesu učení tvarujeme námi požadované chování, nikdy by nemělo 

dojít k výměně psovoda, nebo trenéra. Jednoho žáka může mít na starost více trenérů, 

ale každý by měl tvarovat jen jedno chování. 

7. V případě nemožnosti dosáhnout požadovaných výsledků, nabízí se celá řada 

dalších postupů, které můžeme využít nebo samy vymyslet (existuje tolik možností, 

kolik je trenérů). 

8. V žádném případě se nedoporučuje v průběhu tvarování lekci přerušovat, pokud 

k tomu nemáme vážný důvod. Pes by si to mohl vynaložit jako trest. 

9. V některých případech může nastat, že pes naučené chování zapomene, nebo 

nenastupuje pokrok. V tomto případě je žádoucí se vrátit o jeden nebo o několik kroků 

zpět a znovu odměnit správně vytvořenou dovednost. 

10. Výcvik se ukončuje pokud možno v „nejlepším.“ a to prostřednictvím povelu 

pro uvolnění psa ze stávající pozice. 

 

   Tak jako v kterékoli jiné metodě učení se můžeme setkat s problémy, které nám 

zabraňují dosažení očekávaných výsledků, tak je tomu i v případě shapingu, a příčin 

může být hned několik. Pokud tvarování nepřináší očekávané výsledky, je to z největší 

pravděpodobností způsobené tím, že se lidé na psa snaží uplatnit příliš vysoké nároky, 

nebo ignorují to chování, které vede k dožadovanému cíli a nebo odměňují v nevhodný 

okamžik (Donalds, 2011). Také bychom se měli zaměřit na míru posílení, což je počet 

posílení, které pes obdrží za minutu výcviku. Pokud psa chceme naučit novému 

chování, míra posílení je vyšší, než když si pes danou dovednost osvojil, jelikož správné 

chování je pro psa odměnou samo o sobě. Bob Bailey ve své knize „How Dogs Learn 

zmiňuje“, že „ míra posílení by měla být minimum, potřebné k udržení chování“ 

(Garret, 2013: str. 31). 

 

   V následující tabulce je uvedeno několik problémových situací, které mohou během 

shapigu nastat + jejich následná diagnóza (Garrett, 2013). 
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Tab. č. 1 – Diagnostická tabulka výcviku 

Problém Diagnóza 

Pes opakovaně přestává dříve, než provede 

požadovanou reakci. 

Příliš brzké načasování. 

Pes začne nabízet reakci, ale trénink končí 

tím, že se na nás jen dívá. 

Pozdní načasování. 

Tréninky shapingu končí tím, že pes nabízí 

překvapivé chování (nezamýšlené reakce). 

Nedůsledné načasování. 

Zvíře ztrácí nebo zapomíná chování, o kterém 

jsme si mysleli, že je již osvojené. 

Pozměnění původních kritérií, které jsme 

nastavili jako původní a odměňování psa za 

jiné reakce. 

Zvíře nabízí spolu s požadovanou reakcí i 

jiné. 

Nízký počet stanovených kritérií. V tomto 

případě se musíme vrátit zpátky a upravit 

prostředí tak, aby pes mohl nabídnou pouze 

jednu reakci. Postupně přidávat další kritéria, 

jak postupně dáváme psovi větší svobodu. 

Dlouhá doba trvání při elementární 

modifikaci chování. 

Nízká motivace. 

Zvíře se uzavře, odmítne nabízet jakoukoli 

další reakci, snaží se z prostředí utéct. 

Velké množství stanovených kritérií, nebo je 

míra posílení v této fázi výcviku příliš nízká. 

Psovi chybí nadšení pro výcvik. Použití posílení vyšší hodnoty. 

Zvíře je po práci nadšené, nicméně postup 

stále pomalý a zdlouhavý. 

Posílení stejné úrovně stále dokola. 

                                                                                                                     (Garrett, 2013)  
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   Postup od jednoho splněného kroku k druhému uplatňujeme tehdy, když pes plní 

předchozí stupeň naučeného, s jistotou (Garrett, 2005). Jak již bylo zmíněno v kapitole 

o klikr tréninku, je přímo klíčové odměnit psa po každém kliknutí, a to i v případě, že 

by došlo během manipulace s markerem k omylnému stisknutí. Kdyby odměnění 

nenastalo, mohlo by dojít k oslabení vybudované asociace mezi podmíněným a 

nepodmíněným posilovačem (Schlegl-Kofler, 2010). 

 

 

3.3.3 Použití targetů 

   Target je pomůcka, nejčastěji v podobě bedýnky, která se skládá z hladké vrchní 

desky a podélných nožiček (viz. obr. 4). Pomocí targetu můžeme pracovat na tvarování 

určitého chování psa. Target se využívá v případě, kdy trenér po psovi požaduje 

složitější vzorec chování, který se nevyskytuje v jeho přirozeném repertoáru chování. 

(Spudilová, 2010). Target může mít též podobu hůlky o délce 30 - 80 cm (viz. obr. 3). 

Ve specializovaných obchodech lze target zakoupit v nejrůznějších podobách, ale stejně 

tak nám může posloužit téměř jakýkoliv předmět, jako je obrácená miska, kus koberce, 

balanční čočka atd. 

                                Obr. č. 3: Target stick 

                                                               (http://www.psihratky.cz) 

  

  Jedná se o metodu, která je velice pro psa zábavná a snadná. Tak jako u shapingu, je i 



 31 

zde podstatou podchycení požadovaného chování (Egtvedt et Koste, 2012). Princip 

spočívá v tom, že psa naučíme dotýkat se targetů různými částmi těla (přední a zadní 

tlapy – viz. obr.č. 4, nosem, všemi čtyřmi končetinami atd.) V prvním kroku psovod  

předloží target před psa a vyčká, dokud pes o danou věc neprojeví zájem (např. při 

očichání pro něj doposud neznámého předmětu). V ten moment musí ihned následovat 

sekundární upevnění v podobě klikru nebo slovní pochvaly a odměna. Pes si brzy osvojí 

princip této metody a cíleně se bude targetu dotýkat. Poté stavíme target do různých 

pozic a vzdáleností. V případě nezájmu psa o předmět můžeme využít metodu lákání, 

kdy navádíme psa rukou s pamlskem. 

 

                Obr. č. 4: Plošný target – cíl: přední tlapy na bedýnku 

                                                                              (Šlajsová, 2014) 

 

    Ve chvíli, kdy se pes spolehlivě dotýká targetu, přidáváme verbální povel, kterým 

budeme toto požadované chování spouštět – př. „touch“. Nyní nastává možnost 

umístění konce targetu na nějaký předmět a jiné. Použití aplikace targetingu umožňuje 

modifikovat nejrůznější podoby chování – například zvonění na zvonek, rozsvícení a 

zhasínat světla, otevírání a zavírání dveří, plazení a mnohé další (Millerová, 2010). 

   Dle zkušeností Egtvedta a Koste je targeting před shapingem v praxi upřednostňován, 
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jelikož se jedná o jednodušší metodu. Upozorňují však na to, že pes se může na target 

sticku stát závislý, stejně jako je tomu u lákání pamlsky. Proto je dobré osvojit si obě 

dovednosti, jak target tak shaping, a poté si vybrat, která se k dosažení námi 

požadovaného cíle, bude více hodit. V případě získání nového chování je doporučováno 

pokusit se nejprve o shaping nebo zachycení tím, že nám pes sám chování nabídne. 

Jedná-li se o složitější úkon, využijeme targetů (Egtvedt et Koste, 2012). 

 

 

3.4 Výcvik prostřednictvím averzivních stimulů 

   I v dnešní době se na pultech knihkupectví nacházejí publikace propagující výcvik 

psa prostřednictvím averzivních stimulů, zahrnující použití negativního posílení a 

trestání. Dle některých představitelů pozitivního upevňování, použití těchto stimulů 

využívá R. Desenský (1969), který se považuje za psychologa psů a odborníka na 

problémové psy. Například „když se mě pokusí pokousat pes podruhé, nebo napadne 

bez vážného důvodu případně neadekvátně někoho dalšího, tak ho prostě kousnu“ 

(Desenský, 2013). Podle psovodů využívajících pozitivních metod, je odvolání se na 

teorii smečky, nebo-li ukázat psovi „kdo je tady šéf“, pouze ospravedlní toho, že se při 

výcviku využívají averziva (Donaldson, 2011). 

   Následkem averzivního jednání se pes stává pasivním, což je velice nevýhodné v 

případě, požadujeme-li po psovi samostatnou aktivitu. Příčinou je strach z chybně 

provedeného úkonu. Čím méně pes bude vykonávat požadované chování, tím má vetší 

pravděpodobnost, že nebude chybovat. 

   Mezi averzivní stimuly můžeme zařadit fyzické kontakty (plácnutí, kopnutí), verbální 

napadání psa, nepřiměřené zacházení s vodítkem, používání nevhodných pomůcek, 

které zvíře mohou díky nesprávnému použití ohrozit i na životě (stahovací obojky, 

elektrické obojky) aj. Záměr psovodů využívajících tuto metodu je většinou odstranění 

nežádoucího chování. Ovšem stejně tak jako je tomu u pozitivního posílení, negativní 

upevnění (v tomto případě třeba plácnutí) musí nastat v okamžik, kdy právě probíhá, 

což v případě využití fyzického kontaktu je téměř nemožné, tudíž využití takovýchto 

stimulů je bezvýznamné. Naopak může označit chování, které psovod trestat nechtěl, 
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ale díky časové prodlevě nastává chybná asociace. V pozitivní metodě nám jako stimul 

označující požadované chování poslouží klikr. Aby měl trest účinek, musel by 

následovat pokaždé, když by se nežádoucí chování objevilo (Donaldson, 2011). V 

opačném případě by na psa sice byl vyvinut fyzický trest, který by psovodu přinesl 

dočasnou úlevu, ale aby si živočich spojil potrestání s danou činností, musel by být 

pravidelně posilován. Trest také může být odměnou pro trestajícího (Plháková, 2006). 

Jelikož zdroj trenérova nežádoucích pocitů vyvolaných nevhodným chováním psa tak 

dočasně vymizí. Dochází tím k negativnímu posílení psovodova chování. Tím se také 

zvyšuje riziko, že v budoucnu bude trenér reagovat stejně (Egtvedt et Koste, 2012). 

   Použití této techniky může vést až ke stresu a následné agresivitě. Termín agresivita 

ve většině případů vyvolává u lidí negativní asociace spojené s ohrožením, bojem, 

násilím atd. Přesto je pro živočichy, a nejen pro ně, nesmírně důležitá. Agresivita je 

považována za emoci, která doprovází útočné jednání. Jedná se o jedno ze základních 

projevů živočichů (Mikulica, 1991). Podnětem k agresivnímu jednání může být již 

zmíněný stres způsobený nadměrným zapojením averzivních stimulů do výcviku, ale 

také přítomnost cizího psa či člověka a mnoho dalších. Chceme-li toto útočné jednání 

psa zmírnit nebo úplně odstranit, v první řadě je důležité zjištění, proč pes agresivitu do 

svého jednání vůbec zapojuje (Killion, 2012). Během výcviku i výchovy psa bychom 

neměli opomenout na potřeby a požadavky podle rasy.  

 

 

3.4.1 Stres jako inhibitor učení 

   Stres je „dlouhodobě trvající konflikt organismu a prostředí, a soubor reakcí 

organismu na okolní podmínky, které podstatně překračují obvyklou normu“. 

(Veselovský, 2005. str. 73). Je to fyziologická reakce organismu na vnější činitele, která 

připravuje zvíře na to, aby se vyrovnalo s extrémními situacemi (Abrantes, 1999). 

   U psů může stres vyvolat obdobné příznaky jako u člověka (stresová alergie, srdeční 

nebo zažívací problémy atd.). Mohou být stresováni přímou hrozbou ať už ze strany 

druhých psů, nebo samotnými lidmi, nepříjemnými pocity - hlad, žízeň, přílišné teplo a 

jiné. Stres ale také může způsobit nepřiměřená manipulace s vodítkem psovoda, vysoké 
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nároky během výcviku, dále nemoc, bolest, samota a mnohé další (Rugaas, 2007). 

Negativně působící faktory nazýváme stresory. Stres je neovladatelný vůlí a tedy i 

reakce psa probíhá bez vědomého rozhodnutí za přítomnosti negativního podnětu 

(Millerová, 2012). 

   Stres v únosné míře představuje i určitý stimul během procesu učení, ale jen v 

případě, že množství stresu je pro živočicha únosné, nepřesáhne určitou hranici a 

hlavně, není-li zapříčiněn strachem z trestu (Klimešová, 2011). Nárůst stresových 

hormonů zvyšujících výkon psa, označujeme jako eustres. Pokračování nárůstu této 

hladiny, může mít  však za následek i smrt, a je označován jako distres. „V rámci 

eustresu, je krátká fáze, kdy výkon sice ještě roste, ale jednání už není vůlí ovladatelné 

– to je přesně ta fáze, kdy pes už jen útočí nebo prchá zcela bez ohledu na povely 

psovoda“. (Šusta, 2014)    

   Při mírném zvýšení stresu dochází k takzvané poplachové reakci organismu, což je 

řada změn tělesných procesů (zvýšená činnost srdce, pocení, prohloubené dýchání, 

naježení srsti atd.), která jsou řízena sympatikem, který ovlivňuje činnost nadledvin a 

tím dochází k vylučování hormonu adrenalinu a noradrenalinu (Veselovský, 2005). 

Stresová reakce probíhá za zvýšené produkce ACTH (adrenokortikoid) a kortizolu. 

ACTH ovlivňuje činnost kůry nadledvinek a vylučování jejich hormonů – 

glukokortikoidů. Mezi významné látky glukokortikoidů patří kortizol, kortizon a 

kortikostrial. Významu tyto působky nabývají právě při psychické zátěži, kdy se ve 

větší míře vyplavují z nadledvinkové kůry, a tím zásobují organismus energetickými 

zdroji. V případě nedostatku, odolnost vůči stresu klesá (Machová, 2010). Dle Trojana 

(2003) lze stres dělit na 3 fáze. Včetně poplachové reakce, která již byla zmíněna výše, 

a během které dochází k aktivaci sympatoadrenálního systému (SAS) společně s 

vyplavením katecholaminu, což způsobuje například zvýšení krevního tlaku a 

připravuje tím tak organismus na „boj nebo útěk“ (označováno jako „FFF“ z anglického 

Flight or Fight or Freeze), lze za následující fázi považovat adaptaci, při které je 

odolnost vůči stresu maximální. Jako poslední fázi Trojan uvádí fázi vyčerpání. Ta 

nastává v případě, že je stres nepřiměřeně silný, nebo doba jeho trvání je příliš dlouhá. 

Tím nastává situace, kdy organismus stresu podléhá, což může způsobit hypotenzi, šok 

nebo srdeční selhání (Trojan, 2003).  
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   Psi na rozdíl od lidí nemohou verbálně sdělit, vyskytne-li se u nich nějaký problém. 

Ale to, že něco není v pořádku, můžeme vyčíst z jejich postojů a chování, jelikož každý 

živočich vysílá i neverbální signály. Může se jednat o řeč těla, fyziologické změny, či 

zdravotní komplikace. Identifikátory stresu jsou například: nepřijímání pamlsků, špatné 

soustředění, nepřiměřené reakce na vnější podněty, hlasové projevy jako je kňučení, 

štěkot, vytí, těžké oddychování, častější vylučování, projevy agresivity, napnutí svalů a 

jiné (Ruggas, 2007). Dlouhodobý stres může u živočichů nastolit komplikace v oblasti 

rozmnožování, a to konkrétně neplodností samců i samic, zvýšená mortalita mláďat, 

prodloužení doby dozrávání v dospělé jedince. Je zde i možnost vyhasnutí instinktu 

zajišťující péči o mláďata (Veselovský, 2005). Nejúčinnější prevencí proti stresu, je mu 

předcházet, nebo zvyšovat odolnost psa vůči negativním podnětům – habituovat ho. V 

případě, že stres už je identifikován, je žádoucí zjistit příčinu jeho výskytu a tyto 

podněty odstranit. Aspekty omezující výskyt již způsobeného stresu jsou: přestat 

využívat averzivních stimulů a to nejen během výcviku, ale i v běžném životě, změna 

nebo úprava prostředí, naučit se vnímat signály, které k nám pes vysílá, nalezení 

rovnováhy mezi pohybem a aktivitou, běžná kontrola zdravotního stavu aj. (Ruggas, 

2007). 

 

 

3.4.2 Porovnání  averzivní a pozitivní metody 

   V této kapitole bych se chtěla zaměřit na porovnání metod, které se vztahují k 

pozitivní motivaci a výcviku, který se přiklání spíše k autoritativní výchově. Jak již bylo 

řečeno, psa můžeme učit různým povelům několika způsoby. V dřívějších dobách, kdy 

pozitivní motivace mezi cvičiteli psů ještě nebyla tolik rozšířená, se spíše držela teze, že 

psovi musíme ukázat, kdo je ve výcviku pánem, že pes potřebuje pevnou ruku a ve 

většině případů se cvičitel nebál použít proti psu i fyzickou sílu. To vše ale vede pouze k 

tomu, že místo sebevědomého, spolehlivého psa, což by mělo být našim cílem výchovy, 

máme nervózního, „neposlušného“ a někdy i agresivního jedince. O tom, že využití 

pozitivní motivace je mnohem příjemnější metodou a cestou k úspěchu ve výcviku, 

která přináší radost nejen psovodovi, ale také psu samotnému, demonstruji na 
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následujícím příkladu. Pro tento účel jsem si vybrala povel „sedni“. 

   Ukázka autoritativní výchovy je z knihy „Výcvik všestranného psa – od štěněte k 

dokonalému psovi“ od Manfred Mullerové, kde již v samotném úvodu píše, že od 8. 

týdne života začíná pro psa autoritativní výchova. Povel sedni, by se podle této knihy 

měl učit za pomocí řetízkového stahujícího obojku. „Vydejte psovi zřetelně a důrazně 

povel sedni. Přitom současně táhněte vodítkem psovi hlavu mírně nahoru a pravou 

rukou mu stlačte zadek k zemi“. (Muller, 2006) 

     

Obr. č. 5: nácvik cviku „sedni“ prostřednictvím averzivních stimulů 

                                                                  (Šlajsová, 2014) 

 

   Pokud bych takto naučený povel sedni měla aplikovat na principy operantního 

podmiňování podle B. F. Skinnera, pak by se zde jednalo o negativní posílení - něco, co 

živočich nechce, odstraníme z prostředí - psovodův tlak na záď psa v okamžiku splnění 

povelu zmizí. Také je zde využití pozitivního trestu, kdy něco, co živočich nechce, do 

prostředí přidáváme, v tomto případě řetízkový stahovací obojek. 

 



 37 

   V případě využití pozitivní motivace jsem zvolila ukázku z knihy M. Klimešové. 

Hned v úvodu se autorka zmiňuje o tom, že je nežádoucí jakákoliv manipulace se psem. 

„Zásadně neučím psa sedni tak, že bych mu tlačila na zadek. Mým cílem je, aby pes na 

cvik přišel sám“ (Klimešová, 2010: str. 51). Jde o to, že spolupracujeme s pamlskem, 

který držíme psovi před čumákem, lehce zvedneme nahoru a následuje tah za psa. To 

zapříčiní, že pes zvedne hlavu a ve většině případech se posadí. V tomto okamžiku je 

velmi důležité psa odměnit jak pamlskem, nebo jakýmkoli jiným upevňovačem. Po 

dobu, co pes sedí ho stále prokrmujeme, aby si spojil odměnu se sezením. Důležité je, 

že pokud pes změní polohu, nijak ho nenapomínáme a po chvilce se ho znovu snažíme 

uvést do předešlé polohy. Takto cvik několikrát opakujeme, až si pes spojí polohu 

v sedě, s pamlskem. Slovní povel přidáme v úplném závěru, kdy pes už tento cvik 

ovládá například na posunek ruky. Podle B.F.Skinnera je tento princip zařazen do 

pozitivního posílení, kdy něco, co živočich chce, přidáváme do prostředí. V tomto 

případě se jedná o odměnu – pamlsek. 

   U tohoto stylu výcviku však můžou trenéři využívající pozitivní metody namítat, že se 

jedná o lákání (luring), a tudíž pes na požadovanou dovednost nepřišel sám. Záleží na 

každém trenérovi, k jaké metodě se uchýlí, a která bude pro daný cvik i psa efektivnější. 

Blíže je princip cviku „sedni“ popsán v kapitole o základním výcviku. 

 

 

3.3 Základní výcvik – ukázka aplikace 

   Při zahájení výcviku je nutné dbát na obecná pravidla pro lekce tréninku (oční 

kontakt, načasování kliknutí, opakované prokrmování, uvolnění). Dále je třeba si 

uvědomit, že pes má sklony k takzvané generalizaci, nebo-li zevšeobecňování. Jedná se 

o proces, kdy si pes spojuje určité okolnosti (postoj psovoda, čas trénovaní, prostředí 

tréninku a jiné) s právě učeným povelem. Pokud jeden z těchto faktorů chybí, může 

nastat situace, kdy pes nevykoná námi požadovaný povel správně. Povel je tedy jednou 

ze součástí širšího kontextu(Egtvedt et Koste, 2012). 

   Zde je uveden jen výčet několika málo základních dovedností, které by měl pes i jeho 

psovod ovládat. Informace o tom, jak jednotlivé povely naučit, si lze dohledat v 
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nejrůznějších příručkách věnované výcviku a výchově psa. Je ovšem důležité si 

uvědomit, že co autor nějaké odborné publikace, to názor na postup při vykonávání 

určitého úkonu a i na výchovu jako takovou. Záleží pouze na trenérovi samotném, která 

taktika mu bude více vyhovovat a přinese mu efektivní výsledek. Nabízí se zde i 

možnost, že během vlastního výcviku psovod nalezne vlastní postup, který bude 

vyhovovat oběma zúčastněným stranám. Důležitá je též volba kynologické organizace, 

poskytující služby ve výcviku psa. 

 

3.5.1 Povel „Sedni“ 

   Cílem je aby si pes sedl v okamžik vydání povelu. Tento cvik lze využít během 

každodenních činností, kdy je potřeba mít psa pod kontrolou. Provedení a osvojení 

tohoto povelu není nikterak složité. Tato poloha je pro psa přirozená a tudíž úkolem 

trenéra bude pouze toto jednání včas podchytit a pomocí klikru a následným podáním 

odměny upevnit. Slovní povel je přidáván až v momentě, kdy si pes daný cvik osvojil. 

Důležité je, aby povel zazněl v průběhu právě probíhajícího úkonu. Postupně trenér 

slovní povel předsouvá před cvik samotný, a ztěžuje psovi podmínky v prostředí. 

Dalším možným postupem může být i již zmíněná metoda luringu. 

 

3.5.2 Povel „Lehni“ 

   Jednou z možností, jak tento povel začínáme trénovat je, že si pes osvojil předchozí 

povel „sedni“. K nácviku tohoto povelu je potřeba značné trpělivosti, jelikož tato poloha 

může být pro psa projevem podřízenosti. Proto se někteří psi povelu „lehni“ učí neradi, 

proto je možné tento povel cvičit z boku, nebo psovod sedí na židli, klečí na zemi, ne z 

čelního pohledu. Druhou z možností, jak povelu naučit je posílení okamžiku, kdy pes 

leží.  Dále někteří trenéři u tohoto úkonu využívají lákání pomocí pamlsků, kdy pamlsek 

psovi podáváme tak, že ruka trenéra se hřbetem dotýká země, aby se pamlskem pes 

nezvedl z polohy. Pes je naváděn do polohy „lehni“ z polohy „sedni“. Využití lákání by 

přesto mělo být využíváno až v případě, že nám ho sám nenabídne. Po té tento cvik 

pojmenujeme příslušným povelem a postupujeme jako u nácviku „ sedni“. Tento povel 

je vhodné využívat například v momentě, kdy má pes setrvat v klidu. 
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3.5.3 Povel „Ke mně“ 

   Cílem je, aby pes přišel kdykoli psovod vysloví smluvený signál. Správná reakce na 

přivolání je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejtěžších požadovaných dovedností. Ve 

finále by měl pes přijít kdykoli na zavolání, nezávisle na právě probíhající situaci. Opět 

toto chování můžeme podchytit v případě, že k nám pes přijde sám. V tomto případě 

následuje po příchodu odměna a postupné přiřazování povelu. Jsou ovšem situace, které 

vyžadují trénink. Tohoto cviku můžeme dosáhnou například tím, že psa posadíme, 

poodstoupíme od něj několik metrů a zavoláme na něj jeho jménem nebo povelem. V 

tomto případě povel zařazujeme dříve, než v předchozích situací. Opět začínáme v 

tichém a klidném prostředí a postupně cvik provádíme za ztížených podmínek 

(například je-li pes zaneprázdněn přítomností druhého psa). Do věku dvou let psa, je 

vždy nutné přivolávat psa prostřednictvím pamlsku. 

 

3.5.4 Povel „Zůstaň“ 

   Pro následující cvik se vychází z polohy v sedě. Psovod stojí před psem a zakročí 

jednou nohou vzad. V případě, že se pes nezvedne a ani nenabídne jiné chování,  

přichází upevnění v podobě odměny. Vzdálenost od psa se postupně zvětšuje a psovod 

může zkoušet kroky i směrem za psa. Pokud pes spolehlivě zůstává na svém místě, 

pokračujeme jako v předchozích případech – přidání povelu, ztěžování podmínek, 

střídání výchozích pozic. Dále můžeme nacvičit variantu, kdy se trenér ztratí psovi z 

dohledu. Stejně tak jako „ke mně“ je i tento povel pro majitele psa velice důležitý a jeho 

precizní provedení dokáže usnadnit život.  

 

3.5.5 Povel „K noze“  

   K tomuto cviku je možné využití různých metod, např. targetu. Pes, který se již s 

použitím targetu seznámil, se povel naučí rychleji a předněji za použití targetu. Výcvik 
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můžeme začít tím, že vytvarujeme chování, jehož výsledkem bude stání psa oběma 

předními končetinami na předmětu, který je umístěn v pozici před psovodem. Dále pak 

psa přimějeme, aby zůstal předníma nohama na targetu, a zadníma obcházel předmět 

dokola (vysvětlení pro zaujetí pozice). Po úspěšném zdolání tohoto kroku, target 

odebereme (Klimešová, 2010). Další možností jak dostat psa do pozice u nohy, je za 

použití dlaně. Jedná se o tak zvaný nose-touch, kdy je pes fixován na naší dlaň. Poté jen 

stačí psa dlaní nasměrovat do požadované polohy. Tento postup je též možné využít při 

chůzi u nohy. Pes jde stále bok po boku s psovodem a dotýká se nosem jeho ruky. 

Postupně přítomnost dlaně odbouráváme a opět ztěžujeme podmínky v prostředí.  

 

 

3.6 Operantní učení ve škole 

   Je zřejmé, že pozitivní upevňování lze uplatnit nejen na zvířata, ale také na lidi a žáky 

ve škole. O modifikaci chování prostřednictvím operantního podmiňování, se zmiňuje 

například i Stanislav Bendl ve své knize „Školní kázeň v teorii a praxi“. V knize 

nalezneme celou kapitolu věnovanou tomuto tématu. Říká, že „v případě chování, po 

němž následuje odměna, existuje mnohem větší pravděpodobnost, že se bude opakovat, 

než u chování, po němž odměna nenásleduje. Nepříznivý podnět nebo trest, který 

následuje po určitém projevu, snižuje pravděpodobnost dalšího výskytu onoho projevu“ 

(Bendl, 2011 str. 101). Jedná se tedy o stejný princip, kterého je využíváno během 

výcviku psa. V literatuře můžeme dohledat ale mnohem více shodných znaků, které se 

využívají jak během výcviku zvířat, tak během učení a výchovy člověka. Příkladem 

jsou principy operantního učení pro výchovu ve škole, které popisuje Jan Čáp v knize 

„Psychologie výchovy a vyučování“. Shodnými rysy společně s výcvikem psa jsou: 

příchod odměny bezprostředně v momentě výskytu žádoucího chování, rozdělení 

procesu učení do jednotlivých kroků, na počátku odměny přicházejí v kratších časových 

intervalech (Čáp in Bendl, 1993: str. 104). 

   U autora Cangelosiho zase nalezneme pravidlo vyhasínání, které je dobré mít během 

výcviku psa na paměti. „Pravidlo vyhasínání říká, že pokud je kladný zpevňující podnět, 

který je udělován jedinci za dobrovolné dodržování určitého chování, odstraněn či 
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přestane-li existovat, dotyčný jedinec zvolna přestane tento vzorec chování projevovat“ 

(Cangelosi in Bendl, 1994). V již zmíněné knize od Bendla je v kapitole pojednávající o 

modifikaci chování část věnována pravidlu tvarování (formování) chování, které je mezi 

kynology označováno jako shaping. Sám Bendl dokonce podstatu tvarování popisuje na 

ukázkách ze zvířecí říše. Dále dodává, že „pravidlo tvarování nám říká, že nový vzorec 

chování se objeví tehdy, když ojedinělé projevy chování, které se podobají do určité 

míry novému (žádoucímu) chování, jsou kladně zpevněny, a následující kladné 

zpevňující podněty jsou aplikovány pouze v případě, kdy se chování jedince stále více 

blíží novému (plánovanému) vzorci chování“ (Bendl, 2011 str. 109). 
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4. Diskuze 

   Hlavní představitelkou pozitivní metody se stala K. Pryor. Dalo by se říci, že položila 

základy tréninku pomocí klikru. Původně cvičitelka delfínů, se rozhodla napsat knihu o 

tom, jak využít operantní podmiňování v běžném životě, ať už se jedná o pomoc 

rodičům zvládnout své děti, nebo naučit psa požadovanému chování. Díky knize „Svého 

psa nestřílejte“, která vyšla již v roce 1984 (v České republice byla poprvé publikována 

v roce 2011) se z K. Pryor stala světoznámá trenérka psů, která prostřednictvím klikru 

poukazuje na metodu výcviku používanou po celém světě. Základem této metody je 

využívání principu zvaného upevňování, který funguje na úrovni přírodních zákonů 

(Pryor, 2011). Upevňující prvky lze rozdělit na pozitivní, kdy živočich vyžaduje jejich 

častější výskyt (odměna) a negativní, které se živočich snaží eliminovat. Pokud jsou 

dodržována pravidla pozitivní metody (správné načasování, motivující odměna atd.) 

dochází k souvislosti, kdy po výskytu žádoucího chování, které je následně upevněno, 

následuje jeho častější výskyt. Upevňovačem ve výcviku psa může být právě již 

zmíněný klikr, u delfína či kosatky svítilna, u lachtanů píšťalka a jiné. 

   Vše vychází z oblasti psychologie zabývající se studiem modifikace chování, 

posilování chování, behaviorální psychologií a analýzou, jejímž významným 

představitelem se stal B. F. Skinner. A právě již zmíněná K. Pryor aplikovala Skinnerovi 

poznatky v praxi v době, kdy působila jako trenérka delfínů v Sea Life Park na Havaji. 

Americký vědec popsal metodu operantního podmiňování, což je tedy proces učení, ve 

kterém se pes naučí spojovat svoje chování s následky tohoto chování. 

   Jako další představitelku této metody ve své práci uvádím známou světovou trenérku 

S. Garrett, která se stala propagátorkou techniky zvané shaping, což je formování 

chování, kdy posílení žádoucí reakce vede psa k cílenému chování (Garrett, 2013). 

Psovod odměňuje přibližné chování psa, tedy podobné tomu požadovanému, a postupně 

pomocí klikru, či jiného upevňovače, upevňuje chování přesnější a přesnější. Posléze by 

měl pes sám pochopit, co od něj trenér vyžaduje. To vede k samostatnému uvažování 

psa, oproti navádění přes pamlsek (luring). Metodu lákání ve své knize uznává česká 
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představitelka, která využívá pozitivní motivaci v praxi M. Klimešová. Na rozdíl od 

Garrett, Klimešová využívá této techniky i u běžných povelů, jako je chůze u nohy, 

otočky, povel „sedni“, „lehni“, „okolo“ a jiné. Každý trenér má na metodiku jak učit psa 

vlastní názor a přístup. Někteří využívají techniku lákání pouze v případě osvojování si 

takových dovedností, které jsou pro psa těžké a je minimální šance, že pes chování 

nabídne sám od sebe. Naopak u cviků, které se v repertoáru psího chování běžně 

vyskytují – sedni, lehni, přivolání atd. – je podle mého názoru vhodné využívání metod 

zachycení nebo již zmíněného shapingu.  

   B. Millerová je další představitelkou, která publikovala velmi přínosnou knihu o 

pozitivní metodě, která je určena pro všechny začínající a pokročilé psovody, trenéry i 

majitele psů. Autorka působila řadu let jako prezidentka největšího amerického sdružení 

profesionálních trenérů psů Association of Pet Dog Trainers. Kniha obsahuje nejen 

hlavní principy chování psů a jejich zásady a základní výcvik, ale také prevenci a řešení 

problémového chování. Tématu o problémovém chování psa se detailněji věnuje J. 

Killionová. 

   To, jaké techniky jsou psovodem během tréninku využívány, se odráží i v samotných 

pocitech zvířete. Během pozitivního upevnění, označováno jako R+ (od ang. slova 

positive rejfortcement) živočich usiluje o pocit blaha, namísto toho R- (negative 

reinforcement) nepřináší žádné pocity, mluvíme tedy o normálu. V přídě využití 

nepřiměřeného tlaku, nebo dokonce trestů, může zvíře propadnout stresu. Na tomto 

stavu se podílí výrazná produkce hormonů v těle zvířete, jak je již podrobněji popsáno v 

kapitole „Stres jako inhibitor učení“. Záměrem všech psovodů nebo trenérů 

využívajících metodu posílení pozitivní cestou je, aby to byly právě endorfiny, které 

zaplavují organismus živočicha a ne již zmíněný hormon stresu - kortizol. Rozdíl je 

především v limitech, které je organismus schopen snést. U endorfinů limit 

nenalezneme, kdežto u kortizolu nadměrná hladina těchto hormonů může způsobit 

totální vyčerpání organismu a smrt. Od tohoto se odrážejí i limity v úsilí zvířete. Pes do 

jisté míry bude vykonávat to, co po něm bude psovod vyžadovat, ale po čase nastane 

okamžik, kdy jeho úsilí zcela vymizí. V opačném případě pes nemá důvod přestávat 

chovat se tak, aby omezoval přísun odměn. Samozřejmě pocity a úsilí cvičeného zvířete 

jsou důležité, ale nesmíme opomenout ani na samotného trenéra, který modifikaci 
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chování živočicha provádí. Známe-li již podstatu R+ tak snadno dokážeme odpovědět 

na otázku, kdo tedy vložil do výcviku více úsilí? V případě pozitivního posílení je to 

zvíře – musí vykonat určitý vzorec chování, aby byl následně odměněn. Na tento vzorec 

přichází sám, nebo jen s malou pomocí psovoda. Člověk se do tohoto procesu 

nezapojuje ani v situaci chybného počínání zvířete, jelikož podstatou R+ je, že chyby 

jsou ignorovány. V opačném případě psovod musí do procesu učení vložit o mnoho více 

úsilí, než pes samotný. Například pro povel „sedni“ musí trenér psa dostat do vyhovující 

polohy tak, že  vytvoří tlak na záď psa. Stres se tedy může objevit nejen u psa, ale také u 

trenéra samotného. Konečnou, ale ne poslední podstatou při využívání této metody, je 

samotný zájem o vytvoření nového chování a přebírání za něj odpovědnosti. Zvíře 

samotné má zájem se na úspěchu během výcviku podílet a záleží jen a jen na něm, zda-

li se požadované odměny dočká. 

   Další snahou v mé práci bylo poukázat na některé metody, které jsou nejčastěji v R+ 

využívány. Velmi často je výcvik prováděn technikou zvanou shaping, jehož podstatou 

je osvojení si požadovaného chování díky postupnému zvyšování kritérií. S touto 

metodou mám velice dobré zkušenosti. Na svém psovi jsem ji poprvé aplikovala, když 

byl pouze 8 týdnu starý. Je též velice zábavné pozorovat, jak pes sám chování vymýšlí a 

zpětně nám ho nabízí. Techniku „tvarování" si pes velice rychle zapamatuje a bude jí 

využívat po zbytek svého života. Shaping vyžaduje určité znalosti a zkušenosti, ale 

psovod si po velmi krátké době tuto metodu osvojí. 

   Targeting je uskutečňován  pomocí tak zvaných targetů, které můžou mít několik 

podob. Nejběžněji  se vyskytují v podobě hliníkové hůlky zvaný target stick, nebo 

dřevěné bedýnky. Pes se těchto objektů dotýká různými částmi těla (př. packa, nos). 

Díky targetingu můžeme psa naučit takové chování, které lze jen obtížně vytvořit 

prostřednictvím tvarování nebo zachycení. Jedná se o takové chování, které pes běžně 

nepoužívá a čekat na náhodné provedení by bylo velice zdlouhavé (př. koulení míče do 

branky atd.). Příliš osobních zkušenosti s touto technikou jsem zatím nezískala. I tato 

metoda mi připadá velice zajímavá a účinná v případě, chceme-li naučit psa složitějším 

kouskům, jako je rozsvícení a zhasínání světla, přinášení předmětů aj. 

   Téměř se všemi procesy pozitivních metod (shaping, targeting, zachycení atd.) nám 

pomáhá klikr, který představuje pro zvíře podmíněný signál, který sděluje „ano, teď to 
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bylo správně.“ Výhody a nevýhody klikru, i způsob použití jsou v práci popsány. 

Osobně si myslím, že klikr je velice přínosná pomůcka, která vnáší do výcviku mnoho 

možností, jak požadovaného chování dosáhnout. Práce s klikrem je o technice, kterou si 

po chvíli psovod osvojí. Podstata je pouze v přesném načasování. V mém případě 

využívání klikru během modifikace chování přinesl jistou výzvu, jelikož jsou psi, a 

nejen ten můj, kteří se klikru bojí. Poté je spolupráce s tímto markerem 

komplikovanější. Důvod jeho strachu prozatím nedokáži identifikovat, ale mou snahou 

je strach z klikru odbourat. Některé možnosti jsou uvedeny v kapitole „Klikr trénink“. 

Každá metoda má své zastánce i odpůrce. A i když jsem ve své práci uvedla několik 

nevýhod při použití klikru, podle mého názoru a zkušeností je tento marker užitečný, 

výhody jsou mnohonásobně převyšující a jsou přínosem pro všechny zúčastněné. 

   Myslím si, že pozitivními metodami, by se měla zabývat všechna kynologická 

cvičiště. Vždyť právě vybudování dobrého vztahu mezi člověkem a psem by mělo být 

primárním cílem, ať už se jedná pouze o prevenci proti možné agresi, k získávání 

výborných výsledků na Agility, nebo pro klidné příjemné soužití se psem. Rozhodneme-

li se psa pořídit, je nutné si uvědomit, že s námi stráví mnoho let a záleží pouze na nás, 

jak. Podle mého názoru způsoby výchovy založené na averzivech nejsou vhodné a asi 

bych nenašla jedinou, pro mě obhajitelnou výhodu. Jejich využívání v tomto oboru by 

bylo obrovským krokem zpět. 
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5. Závěr 

   Touto prací jsem chtěla poukázat na možnosti ve výcviku psa prostřednictvím 

pozitivních metod. Poslední dobou jsou mezi kynology a majiteli psů stále více oblíbené 

mladé psí sporty, jako je agility, dogdancing, dogfrisbee, obedience, coursing a jiné. 

Společně s nimi se k nám ze zahraničí dostaly i nové výcvikové postupy a tréninkové 

metody jejíž předmětem se stalo použití klikru. V České republice se trénink pomocí 

klikru datuje od roku 2002. I když se jedná o ne příliš starou záležitost, výcvik pomocí 

klikru vstupuje čím dál více do povědomí lidí. Již se nejedná pouze o metodu 

využívanou certifikovanými trenéry, ale jeho využití našlo zastoupení i mezi širokou 

veřejností. Tyto metody jsou však využívány spíše mladšími generacemi. Starší psovodi 

vycházejí ze zaběhlých postupů a nejsou tréninku prostřednictvím klikru zcela otevřeni. 

   Informace o způsobu využití klikru lze naleznout na internetových stránkách, 

odborných a zájmových publikacích, na kynologických cvičištích, ale také díky 

pořádání odborných seminářů. Sama jsem několik seminářů pořádaných panem 

doktorem Františkem Šustou, který pracuje na pozici specialisty v tréninku zvířat a je 

autorem řady odborných i popularizačních článků, navštívila a díky jeho skvělému a 

zajímavému přednesu jsem se rozhodla vybrat „Pozitivní metody ve výchově psa“ jako 

téma mé bakalářské práce. 
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Příloha č. 1 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o náhlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

 

Závěrečná práce 

Druh práce  

Název práce  

Autor práce  

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 
studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 
práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 
v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy a rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že 
úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

 

V Praze dne ………………………… 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště  

 

 

                                                                                    podpis žadatele            
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Příloha č. 2  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 
 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 
studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 
práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 
v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
 
 

 

Poř.č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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