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Antropomorfizace a její vliv na postup při výcviku psa

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá fenoménem antropomorfizace psů v moderní lidské 

společnosti. V posledních letech bylo mnoha studiemi potvrzeno, že psi patří mezi domácí 

mazlíčky, které mají lidé největší sklony antropomorfizovat. Majitelé je považují za členy 

rodiny a mnohdy jim nahrazují děti. Často také uvádějí, že jejich psi rozumí lidské řeči a 

naslouchají jim. Současné výzkumy naznačují, že se u psů v procesu domestikace zřejmě 

vyvinula schopnost mezidruhové komunikace. V teoretické části práce jsou popsány některé 

vědecké studie, které se zabývaly kognitivními schopnostmi psů. Ukazuje se v nich, že psi 

dokážou v určitých situacích využívat vizuální komunikaci a chápat lidská gesta. 

Praktická část práce se věnuje otázce, zda má antropomorfizace vliv na úspěšnost psa 

při výcviku. V rámci bakalářské práce byl zpracován experiment, kdy měly dvě skupiny 

majitelů psů naučit své psy během tří krátkých lekcí rozlišovat konkrétní předmět mezi jinými 

předměty a označit jej, přičemž jedna skupina úkol učila antropomorfizačně a druhá skupina 

použila metodu tvarování. Z výsledků experimentu vyplynulo, že úkol se naučila více než 

polovina psů z každé skupiny, nezávisle na metodě nácviku. 

Klíčová slova: antropomorfizace, pes, výcvik, tvarování, kognice, mezidruhová komunikace



Anthropomorphisation and it's influence on dog training progress

Anotation: 

This bachelor thesis deals with dog antrophomorphization in a modern society. In 

recent times, there were studies which confirm that dogs are pets which are often 

antrophomorphizated by people. Owners consider them as family members and dogs 

frequently substitute children. People often say dogs understand human language and listen to 

them. Today researches show that an interspecific skill of communication was evolved with 

dogs. In a theoretic part there are specified some scientific studies which deal with dog 

cognitive skills. They show dogs are able to use visual communication and understand people 

gestures. 

A practical part deals with a question about an influence of atrophomorphization on 

training success. There was carried out an experiment in which two groups of dogs owners 

had to teach their dogs to discriminate some objects in three short lectures. The first group did 

this by antrophomorphization and the second one by shaping. From each group, more than 

half of the dogs learned the task independently of the method of teaching. 

Key words: antrophomorphization, dog, training, shaping, cognition, interspecific 

communication
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1. Úvod

Pes domácí (Canis familiaris) je pravděpodobně nejstarším domestikovaným zvířetem. 

Člověka provází odnepaměti. Ještě před necelým stoletím byl však pes považován takřka 

výhradně za pomocníka člověka. Vyšlechtili jsme stovky plemen i k velice specifickým 

účelům. Máme zde psy, kteří mají velice silný vrozený instinkt bránit své území, psy, kteří 

umí bez zvláštního výcviku ovládat pohledem ovce, psy, kteří umí vypracovat i několik 

desítek hodin staré pachové stopy či rychlé běžce, kteří dovedou štvát zvěř i rychlostí 

70Km/hod. Vyjma těchto naprosto účelově šlechtěných plemen najdeme jen velmi malé 

množství těch, které byly vyšlechtěny cíleně jako pouze coby společníci. V posledních letech 

se však role psů dramaticky mění. Jen velice málo plemen dnes plní účel, k němuž byla 

vyšlechtěna. Drtivá většina z nich je pořizována pouze s jediným cílem - dělat lidem 

společníky a poskytovat jim sociální kontakt (Miklósi 2007).

Ačkoli pes člověka provází odedávna, v minulosti mu ve vědeckém výzkumu nebylo 

věnováno mnoho pozornosti. Výzkumníci psy považovali za umělá zvířata, na nichž nemohou 

zkoumat přirozené chování. V současnosti však výzkum kognitivních schopností psů a 

unikátního soužití člověka a psa zažívá boom. Poslední roky nám přinesly celou řadu studií, 

z nichž se dovídáme, že psi se v rámci procesu domestikace jedinečným způsobem adaptovali 

na život v antropogenním prostředí. Nedávné studie například naznačují, že psi jsou schopní 

již od štěněčího věku rozpoznat lidská ukazovací gesta a řídit se jimi, což je schopnost, kterou

lze považovat v rámci živočišné říše za unikátní. Ve srovnávacích testech zaměřených na tuto 

schopnost dosáhli psi dokonce lepších výsledků než šimpanzi a vlci. 

Teoretická část práce si klade za cíl shrnout dosavadní vědecké poznatky týkající se 

vztahu člověka a psa a mezidruhové komunikace. Pro přehled a lepší pochopení postupů 

v praktické části práce jsem rovněž popsala moderní způsob tréninku psů a vysvětlila, proč 

budu v experimentu pracovat pouze metodou pozitivního upevňování. Kvůli možnému 

rozšíření práce v budoucnu jsem popsala i poměrně nový způsob učení nápodobou, který se 

nazývá „Do as I do“.

Při své práci instruktora výcviku kynologického sportu obedience (velmi přesná psí 

poslušnost) se setkávám s mnoha majiteli a jejich psy. Na každé lekci mohu pozorovat velmi 

specifický vztah lidí a psů, jejich mezidruhovou komunikaci a schopnost spolupráce. Zároveň 

se však také hojně setkávám s antropomorfizací psů ze strany majitelů. Ať už se tak děje 
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proto, že se majiteli jeho pes jeví hloupý, protože se nechová tak, jak si majitel přeje, nebo 

z důvodu nepochopení určitých komunikačních signálů a přirozeného chování psa. Jako 

typický příklad takového antropomorfismu mohu uvést zívání, které mnoho majitelů mylně 

vykládá coby projev „znuděnosti“ psa, ačkoliv se podle Turid Rugaas (2007) naopak jedná o 

konejšivý signál. Na svých lekcích jsem si také všimla, že majitelé – zvláště pokud se jim 

nedaří psa určité chování naučit – mají silný sklon vysvětlovat úkol jakýmsi 

antropomorfizačním způsobem. Často v takové chvíli na psa mluví jako na dítě. Mluví 

pomalu, v jednoduchých větách (baby talk) a úkol mu vysvětlují. Setkala jsem se i tím, že

psovi kýžené chování sami předváděli. Při nácviku držení aportovací činky například majitel

sám ve chvíli beznaděje vzal se slovy „Vidíš, takhle to podržíš!“ činku do úst. Nutno však 

podotknout, že ačkoliv již studie potvrdily, že psi jsou schopní učit se nápodobou lidí 

(Miklósi 2007), nebývají takové pokusy majitelů zpravidla příliš úspěšné. Nicméně, poté, co 

jsem prostudovala patřičnou literaturu, napadlo mě, že pokud jsou opravdu psi skvělí 

pozorovatelé našich gest a chování, mohl by i tento způsob učení vést k výsledku. Proto jsem 

se rozhodla otestovat svou domněnku a provést v rámci své bakalářské práce experiment 

s majiteli a psy, jehož cílem bylo zjistit, nakolik může být výše popsaný antropomorfizující 

způsob učení úspěšný při nácviku zcela nového cviku.

Studium chování psů v lidském sociálním kontextu může významně přispět k našemu 

vědění o kognitivní evoluci člověka, protože psi i lidé jsou sociálně žijící druhy a v jejich 

chování můžeme najít mnoho paralel (Csányi 2000). Postavení, v němž psi žijí v lidských 

skupinách je unikátní. Na tomto místě se nabízí srovnání postavení psů a dětí, protože 

provedené studie naznačují, že v mnoha případech psi lidem skutečně děti nahrazují. To 

potvrzuje i skutečnost, že v přístupu lidí ke psům můžeme najít podobnost se způsobem, 

jakým jednají dospělí lidé s dětmi. Antropomorfizace psů je ostatně jistým důkazem. Studium 

fenoménu antropomorfizace psů v současné společnosti tak může pomoci blíže porozumět 

jedinečnému vztahu lidí a psů, a lépe pochopit jejich vzájemné interakce. 
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2. Teoretická část práce

2.1. Historie vědeckého zkoumání psů

Psi (canis lupus familiaris) byli zjevně prvními domestikovanými zvířaty. K jejich 

totiž domestikaci došlo tisíce let před tím, než se objevily jiné zdomácnělé druhy zvířat 

(dobytek či sobi) (Coren 2007). Podle archeologických nálezů na území Evropy lze bez 

velkých pochyb usuzovat, že psi doprovázeli lidské tlupy již před 14 až 10 tisíci lety, avšak 

mitochondriální analýzy DNA naznačují, že k oddělení psů od vlků mohlo dojít už mnohem 

již před 40 tisíci lety, tedy počátkem mladšího paleolitu (Beneš 2013). Za tuto dlouhou dobu 

se dokázali velice dobře adaptovat na život v antropogenním prostředí. Maďarský etolog

Ádam Miklósi, který provedl řadu studií psího chování, uvádí, že psi jsou často považováni za 

umělá zvířata (Miklósi 2007). To proto, že nemají své přirozené prostředí ve volné přírodě, 

nýbrž ve společnosti člověka. Mají tedy přístup k veterinární péči a lidé se snaží dělat vše, co 

je v jejich silách, aby psy uchránili před hrozbami, s nimiž by se museli vypořádávat ve volné 

přírodě. Základy etologickému výzkumu položil Konrád Lorenz (Lorenz 1999). Pro 

historický přehled uvádím další dva významné etology, kteří se zabývali srovnávacími 

výzkumy druhů rodu Canis - Dorit Urd Feddersen-Petersen (1994) a Erika Zimena (1981). 

Miklósi poukazuje na fakt, že je laické veřejnosti představováno „zázračné“ chování 

mravenců či delfínů, avšak podobné chování u psů je pokládáno za podezřelé. Odkazuje se při 

tom na publikaci D. R. Griffina Animal minds z roku 1984, ve které se autor zmínce o psech 

pečlivě vyhýbá. Podle Miklósiho se vědci dlouho bránili výzkumu kognitivních schopností 

psů, protože začátkem minulého století bývali pracovníci často ošáleni „psími umělci“, kteří 

vynikali schopností mluvit nebo počítat. Stěžejní roli v této problematice sehrála slavná 

historka o Chytrém Hansovi (Pfungst 1907). 

Chytrý Hans byl ruský hřebec, který se proslavil schopností počítat a řešit různé úlohy. 

Patřil berlínskému cvičiteli Wilhelmovi von Ostenovi, jenž koně naučil specifickou „řeč“ 

sestávající ze škrábání a klepání kopytem. Hans dovedl počítat, číst či rozlišovat harmonické a 

neharmonické akordy. Toto samozřejmě vyvolalo senzaci, která přilákala pozornost domácích 

i zahraničních novinářů. Wilhem ve vysokou inteligenci svého zvířete skutečně věřil. 

Představení se odehrávalo na dvoře. Cvičitel napsal na školní tabuli úlohu a nahlas ji přečetl. 

Kůň vždycky vyklepal správný výsledek. Mnoho vědců se snažilo přijít na podstatu této 

schopnosti. Ani akademičtí experti nepřišli na žádný náznak podvodu. Hans totiž řešil i úlohy 
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zadávané cizími osobami. A když už skoro přiznali Hansovi genialitu, přišli psychologové 

Oskar Pfungst a Carl Strumpf s vysvětlením. Zjistili totiž, že kůň je velmi zmatený a není 

schopen správně odpovědět, pokud řešení početní úlohy neznal nikdo z přítomných lidí. 

Psychologové tedy usoudili, že člověk, jenž přihlíží Hansovu počínání, se bezděky uvolní při 

správném výsledku. Protože ani pokud se přítomná osoba snaží sebevíc, neubrání se 

podvědomé psychické reakci. Kůň zaznamenal i takřka neznatelný pohyb hlavou; a to se 

nemusel na dotyčnou osobu ani přímo dívat. Schopnosti zvířat rozlišit i neznatelné psychické 

reakce svého cvičitele se tedy začalo říkat Efekt Chytrého Hanse. Jedná se o ovlivnění 

tázaného tazatelem takovým způsobem, který odpovídá tazatelovým očekáváním (Seel, 2012, 

str. 554). S Efektem Chytrého Hanse je nutno počítat při každém vědeckém experimentu se 

zvířaty.

Celá situace okolo Chytrého Hanse měla dalekosáhlé důsledky na další výzkum 

chování zvířat, potažmo jejich inteligence. Mnoho psychologů bylo totiž v očích vědecké 

veřejnosti zdiskreditováno. Podle Corena mohla být právě historka o Chytrém Hansovi tím, 

co připravilo půdu pro nástup a dominantní postavení behaviorismu ve dvacátém století 

(Coren 2007). Právě s jeho nástupem se začalo provádět velké množství experimentů 

zkoumající různé teorie učení (Hunt 2000). Miklósi považuje za důležité zmínit, že ačkoliv 

převládali v tomto období v laboratořích holubi a potkani, některé výzkumné projekty 

upřednostňovaly právě psy, protože je výzkumníci považovali za vhodnější pro studium

určitých složek lidského chování. Dá se tedy říci, že tímto počinem výzkumníci uznali, že psi 

jsou lidem podobnější než jiné druhy zvířat. K největšímu rozvoji zájmu o výzkum psů došlo 

však koncem dvacátého století, kdy řadu psychologů i etologů zasáhla „kognitivní revoluce“. 

Vedla k obnovení zájmu o myšlenkové pochody zvířat (Miklósi 2007). Etologický výzkum 

opírající se o kognitivní koncepty zažívá v současné době zlatý věk. Průlomová byla práce 

skupiny Miklósiho a Hareho z roku 1998, kteří zkoumali komunikaci lidí a psů. Od té doby se 

prudce zvyšuje počet publikací na toto téma a psi se stávají hlavním nástrojem k pochopení 

vývoje chování, včetně skrytých psychických mechanismů (Miklósi 2007). 

2.2. Mezidruhová komunikace a kognitivní schopnosti psů

Určitý zlom ve výzkumu kognitivních schopností psů nastal na přelomu 20. a 21. 

století, kdy se začaly nezávisle na sobě dvě výzkumné skupiny (Miklósi et al.,1998, Hare et 

al., 1998) začaly věnovat otázce vzájemné komunikace lidí a psů. Tyto nejnovější výzkumy 
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ukázaly, že psi vynikají nad všemi ostatními druhy zvířecí říše, co se týče porozumění 

lidským komunikačním signálům. Brian Hare prováděl se svým výzkumným týmem řadu 

pokusů, kdy zkoumal způsoby neverbální komunikace mezi člověkem a psem ohledně 

ukrytého jídla. Zjistil, že psi jsou schopní orientovat se podle lidských ukazovacích gest či 

směru pohledu (Hare et al., 1998). Hare zjistil, že psy dovedou lidské komunikační signály 

chápat dokonce lépe, než nejbližší příbuzný člověka – šimpanz. V jednom experimentu totiž 

srovnával psy a šimpanze (Hare et al., 2002). Zvířata měla najít skrytou potravu v kontejneru, 

kterého se experimentátor nejprve dotkl, poté se na něj podíval a následně na něj umístil 

značku. Zatímco úkol zvládlo úspěšně vyřešit devět psů z jedenácti, šimpanzi nebyli zdaleka 

tak úspěšní. Nalézt potravu se povedlo pouze dvěma jedincům z jedenácti. 

K podobným závěrům došel také Miklósi. Ten provedl zajímavý experiment, kdy 

srovnával mezidruhové komunikační schopnosti psů a vlků, kteří byli odchovaní lidmi 

(Miklósi 2003). Studie ukázala, že vlci sice byli schopní nalézt potravu, když se jí 

experimentátor dotknul a do určité míry byli také schopní pochopit lidské ukazovací gesto, 

jejich výsledky však byly mnohem horší než u psů, kteří gestům skvěle rozuměli. 

Experimentátoři posléze postavili před psy a vlky úkol, kdy měli pomocí jednoduché 

manipulace s objektem získat potravu. Zatímco psi se dívali lidem obličeje, když si nevěděli 

s úkolem rady, socializovaní vlci ne. Miklósi považuje právě tendenci psů dívat se lidem do 

obličeje za zásadní pro naši vzájemnou mezidruhovou komunikaci. Po tomto zjištění zkusil 

Miklósi se svými kolegy (Szetei, Miklósi, Topál, Csányi 2003) postavit psy před další výzvu. 

Cílem tohoto experimentu bylo ověřit, zda se psi při hledání skryté potravy budou řídit více 

pachem potravy a zrakem i v případě, že jim člověk bude ukazovat špatným směrem. Pokud 

psi potravu pouze cítili čichem, spoléhali se více na lidská gesta. Pokud však viděli, kam se 

potrava ukrývá, zdráhali se lidskými gesty řídit. Experiment tedy ukázal, že se psi sice 

spoléhají na lidská gesta při hledání ukryté potravy, ne však slepě a dovedou své chování 

flexibilně měnit v závislosti na momentálních vizuálních informacích. 

Myšlenku, že schopnost porozumět lidským ukazovacím gestům je psům vrozená, 

nikoliv naučená, podporuje experiment, který provedl Riedel a jeho kolegové (Riedel 2008). 

Zkoumali totiž schopnost štěňat řídit se lidskými komunikačními gesty, aby našla skrytou 

potravu. Vědci pracovali se štěňaty ve věku 6, 8, 16 a 24 týdnů. Výsledky ukázaly, že všechna 

štěňata byla schopna se těmto gestům porozumět, což nahrává teorii, že psi se s touto 

schopností rodí. 
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Tyto poznatky směřují ke dvěma možným hypotézám, proč se u psů vyvinula 

jedinečná schopnost porozumět lidským ukazovacím gestům a sledovat pohled člověka. První 

hypotéza předpokládá, že psi byli selektováni tak, že se vybírali jedinci, kteří neměli sklony 

k agresi či strachu, a jako vedlejší produkt této evoluce se u nich vyvinuly flexibilnější 

sociální schopnosti než u jejich předků, vlků. Druhá hypotéza naopak tvrdí, že psi byli 

speciálně selektováni pro plnění konkrétních úkolů, u nichž bylo nezbytné porozumět lidským 

komunikačním signálům. Přesnému důvodu, proč psi našim komunikačním signálům 

rozumějí, však ještě zcela nerozumíme (Kaminski, Nitzscher 2013). 

2.2.1. Schopnost rozlišovat předměty

V rámci mého experimentu jsem potřebovala zvolit jednoduchý úkol, na kterém budu 

moci otestovat účinnost antropomorfizační metody tréninku. Po prostudování vědeckých 

článků jsem se rozhodla zadat psům úkol, na němž už byla provedena řada studií – a to 

schopnost rozlišit určitý předmět mezi jinými předměty a označit jej. Schopnost psů poznat 

konkrétní předmět již ověřil slavný experiment s border kolií Rico. Rico se naučil rozeznat 

200 různých předmětů podle jejich názvů (Kaminski 2004). Podobný experiment byl rovněž 

prováděný s border kolií Chester. Ta se v průběhu tří let tréninku dokázala naučit rozlišovat 

1022 předmětů (Pilley, Reid 2010). Inspirovala jsem se rovněž bakalářskou prací Radky 

Dacejové (2014), která zkoumala schopnost generalizovat kulatý tvar u svého jack russell 

teriéra tak, že jej učila rozeznat míček mezi jinými hračkami. Uvedené studie dokazují, že se 

psi tento úkol dokážou bez problémů naučit. 

2.2.2. Neofilie a mapování u psů

Velký zájem vědců v posledních letech vzbuzuje otázka, zda se dovedou naučit názvy 

předmětů spontánně z komunikace s člověkem, podobně jak se to děje i u dětí. Taková 

schopnost se nazývá rychlé mapování. Děti si jejím prostřednictvím tvoří hypotézy o 

významu slova. Něco podobného naznačuje již zmíněný experiment s border collií Rico. 

Vědci zjistili, že Rico je schopen označit zcela nový předmět bez jakéhokoliv předchozího 

tréninku (Kaminski 2004). Když dostal povel, aby přinesl předmět, jehož název ještě neznal, 

vybral mezi známými předměty ten nový. 

Nicméně v roce 2008 se objevily jisté pochybnosti o Ricově schopnosti mapovat. Kaulfuß 

a Mills totiž provedli studii, která zkoumala neofilii u psů – tedy preferenci nového. Vědci 

testovali 17 psů ohledně preference nové hračky mezi známými hračkami. V 38 případech 
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z 50 pokusů psi vybrali novou hračku, což svědčí o velmi silné preferenci nových předmětů 

před známými předměty. Pokud se tedy na výsledky experimentu podíváme ve světle nových 

poznatků o preferenci psů, dalo by se diskutovat o tom, že Ricova schopnost označit nový 

předmět není založena ani tak na jeho vysoké inteligenci, jako právě na preferenci nových 

předmětů před známými (Kaulfuß, Mills 2008).

2.3. Antropomorfizace psů

Antropomorfismus se dá chápat jako přisuzování výlučně lidských charakteristik 

jiným živočišným druhům, mytologickým bytostem či neživým předmětům. Tyto 

charakteristiky mohou zahrnovat jak jejich fyzickou existenci (například víra, že náboženské 

bytosti vypadají jako lidé), tak lidské emoce či jiné mentální stavy a motivace (Epley, Waytz 

2008). Za antropomorfismus tak lze považovat všechny vlastnosti, které u psů nebyly 

prokázány (Horowitz, Bekoff 2007). Taková charakteristika antropomorfismu ve vztahu ke 

zvířatům vychází z jedné verze Ockhamové břitvy, popsané zoologem C. Loyd Morgan 

následující větou: „V žádném případě nemůžeme chování interpretovat jako působení vyšší 

duševní schopnosti, když může být vyloženo jako uplatnění takové schopnosti, která 

v psychologickém systému stojí níže.“ (Hunt 2000, str. 235). Ačkoliv se vědci snaží při 

výzkumu co nejvíce vyhýbat se antropomorfismu, Miklósi se domnívá, že antropomorfismus 

lze za určitých podmínek používat u psů jako nástroj pro srovnání funkčních podobností 

chování lidí a psů. Vychází totiž z předpokladu, že zvířata žijící v sociálních skupinách 

podobně jako my, lidé, řeší podobné problémy (dominance, spolupráce, atd.), a mohli bychom 

tedy předpokládat, že podobné chování u takového druhu bude mít stejné funkci (například 

vazba mezi rodičem a potomkem se dá vzhledem k funkční podobnosti přirovnat ke vztahu 

mezi majitelem a psem). Taková výzkumná strategie však bude fungovat pouze tehdy, když 

budeme důkladně obeznámeni s přirozeným chováním srovnávaného druhu (Miklósi 2007). 

Pes je jedním ze zvířat, které máme největší tendence antropomorfizovat. Dokazuje to 

fakt, že každoročně vychází velké množství knih o tom, co si psi myslí, vědí, chtějí, snaží se 

nám říci… (Horowitz, Bekoff 2007). Tyto tendence zřejmě pramení se silné náklonnosti lidí 

ke psům, což podporují dotazníkové studie. Z těchto studií se například zjistilo, že svobodní, 

rozvedení či ovdovělí lidé vykazují silnější náklonnost ke svým mazlíčkům, než lidé žijící v 

partnerském svazku. Rovněž bezdětné páry měly toto skóre vyšší, než rodiny s dětmi. Tyto 

výsledky podporují teorie o tom, že psi lidem mnohdy nahrazují děti či lidské společníky 
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(Miklósi 2007). Tvrzení, že některým lidem psi nahrazují děti, potvrzuje také studie 

Greenbaumové, které zkoumala vztah lidí ke psům v jedné pekárně pro psy. Většina majitelů 

psů řekla, že nechápe psy jako zvířata, ale jako své přátele, členy rodiny a své chlupaté 

přátele, a sami sebe chápou jako otce a matky (Greenbaum, 2004). V bakalářské práci 

Barbory Labusové jsem narazila na zajímavou zmínku o specifické řeči, kterou mají majitelé 

psů ve zvyku používat, když na své psy mluví. Připomíná styl, jakým mluví rodiče na své děti 

– tedy různé šišlání, pitvoření, používání zdrobnělin, krátkých vět či opakování slov. Při 

analýze rozhovorů s majiteli psů autorka bakalářské práce dokonce zjistila, že majitelé často 

při mluvení o svých psech používají mateřský plurál, který se dosud zdál být výsadou matek 

malých dětí (Labusová, 2014). Výše uvedená zjištění mě tedy vedla k myšlence zadat 

majitelům psů za úkol „vysvětlit“ jejich domácímu mazlíčkovi určitý úkol jako kdyby jej 

vysvětlovali malému dítěti.

Otázkou vlivu antropomorfismu na chování psů se zabývala například práce Voith, 

Wright a Danneman. Zkoumali, zda psi, s nimiž jejich majitelé „zacházejí jako s lidmi“ budou 

vykazovat více povahových problémů, než psi, se kterými tímto způsobem zacházeno není. 

Výzkum probíhal formou dotazníku, kdy respondenti odpovídali na sérii otázek o tom, jak se 

ke svému psovi chovají a také o tom, zda se vyskytuje u jejich psa chování, které majitel 

považuje za problémové. Výsledky však ukázali, že psi, k nimž se majitelé chovají 

antropomorfně, nevykazují více problémového chování než druhá skupinu psů (Voith, 

Wright, Danneman 1992).

2.3.1. Lupomorfismus versus babymorfismus

Genetikové zdá se vyřešili jednu z hlavních otázek původu psů. Předkem psa je 

skutečně vlk, ačkoliv zde jsou jisté pochybnosti, zda je předkem psa současný vlk a zda 

bychom spíše neměli pátrat po společném předkovi vlka i psa. Nabízí se otázka, proč šlo 

zrovna o vlka, když i jiné psovité šelmy mají potenciál stát se domestikovanými, jak ostatně 

naznačuje slavný Bělajevův domestikační experiment se sibiřskými liškami (Belyaev 1979). 

Miklósi tvrdí, že vlci měli zdá se zkrátka jenom štěstí a byli ve správný čas na správném místě

(Miklósi 2007).

Vědci i laikové se v současnosti přou o to, zda bychom ke psům měli přistupovat jako 

k šelmám a vidět v nich „převlečené vlky“, nebo bychom se vzhledem k dlouhému 

domestikačnímu procesu a jistým sociálním paralelám měli dívat na psy jako na děti. Miklósi 
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rozlišil tyto pro dva úhly pohledu na psa výrazy lupomorfismus (pes je převlečený vlk) a 

babymorfismus (pes je převlečené dítě) (Miklósi 2007). Mohlo by se jevit, že lupomorfismus 

je tím správným, vědeckým pohledem, zatímco babymorfismus je čistým antropomorfismem,

a tedy pro vědecké zkoumání nevhodným východiskem. Vzhledem k tomu, že moje práce se 

právě problematice antropomorfizace psů věnuje, vysvětlím nyní oba pohledy podrobněji.

Výzkumníci, kteří prosazují lupomorfismus, zastávají názor, že domestikace změnila 

pouze vnější charakteristiky psa. Z tohoto pohledu plyne názor, který dominoval v minulém 

století a dodnes jej nalezneme v některých příručkách pro výchovu psů. Jeho zastánci tvrdí, že 

by se sociální interakce mezi lidmi a psy měly řídit pravidly vlčí smečky. Člověk by se měl 

chovat jako „vůdce smečky“, stanovit pevnou hierarchii (na jejíž nejnižší příčce bude stát 

pes), a udržovat by ji měl pomocí behaviorálních signálů a akcí, jaké k těmto účelům 

využívají dominantní členové smečky. Na základě tohoto názoru se prováděl až donedávna 

takřka veškerý výcvik psů. Mezi známé techniky udržování autority majitele například patří 

převrácení psa na záda a držení jej v této submisivní pozici, třepání za kůži, trvání na tom, že 

majitel vychází první ze dveří, zakazování psům lézt na vyvýšená místa (gauč, křeslo, postel) 

či zásada, že pes musí dostat potravu jako poslední. Každá neposlušnost se dle těchto zásad 

měla setkat s fyzickým trestem, jaký by podle zastánců těchto metod ve vlčí smečce 

následoval. Miklósi však píše, že ačkoliv byly u dominantních vlků podobné vzorce chování 

skutečně pozorované, nikdy nebyla popsána jejich spolehlivost a není tedy ani zdaleka 

prokázáno, že by se lidé ke svým psům měli chovat jako dominantní vlci s cílem vytvořit 

asymetrický mezidruhový vztah (Miklósi 2007).

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že ačkoliv je evoluční vztah mezi vlkem a 

psem dosti zřejmý, naše chápání vlčího chování je značně omezené a přístup k němu se od 

svých počátků hodně změnil. Původní představu o přísném lineárně hierarchickém sociálním 

systému v posledních letech nahradil pohled na vlčí smečky coby rodiny. K zásadním 

omylům při studiu vlčího chování totiž došlo v souvislosti s tím, že drtivá většina 

experimentů a pozorování byla prováděna u vlčích smeček chovaných v zajetí. Tyto výzkumy 

jsou totiž ve volné přírodě obtížně proveditelné, jednak proto, že vlci jsou zvířata velmi 

plachá a jednak také proto, že žijí na obrovském území a pohybují na velké vzdálenosti. Vlčí 

smečky v zajetí charakterizuje omezený rozsah a nepřirozené složení smečky. Vlci nemohou 

migrovat, mohou je rušit návštěvníci a dospívající jedinci nemohou opustit smečku, jak by 

tomu ve volné přírodě bylo. To vše může vyústit v abnormální chování. Pozorovatelé 
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takových zvířat tedy byli svědky častějších agonistických interakcí a vytváření přísného 

hierarchického řebříčku, což vedlo k přeceňování role agresivity při prosazování hierarchie. 

K významné změně pohledu na vlčí smečky přispěli svou koncepcí Mech (1999) a Packard 

(2003), když začali vlčí smečky charakterizovat jako početné rodiny. Smečku totiž ve valné 

většině případu tvoří rodičovský pár a jejich různě staří potomci. Rodiče jsou tedy nejstarší a 

nejzkušenější pár a mají tedy největší pravomoc rozhodovat, tento koncept tedy nezahrnuje 

dominantní a hierarchické vztahy, protože je přirozené, že rodiče mají nejlepší předpoklady 

k tomu, aby kontrolovali své potomky. Smečku opouštějí průměrně mezi 1-2 rokem života a 

většině se do věku tří let podaří najít místo v nové smečce (založit chovný pár). Vyjma 

agonistických interakcí jsou tedy ve smečce i silné citové vazby mezi jednotlivci, které 

fungují jako soudržné síly. Často jsou pozorovány konejšivé signály, s nimiž se setkáváme i u 

psů (Rugaas 2007). Tato zjištění vedou občas u laické veřejnosti k zamítnutí toho, že by se 

mezi psy či vlky nějaká dominance vyskytovala. Bekoff však zdůrazňuje, že sociální 

dominance existuje, avšak je nutné s těmito daty nakládat velice opatrně, protože bychom si 

měli uvědomit, že nedostatečné pochopení konceptu dominance může vést k násilnému 

dominování lidí nad psy. To rozhodně nepovažuje za správnou a humánní cestu, jak trénovat

své nejlepší přátele (Bekoff 2012). Při srovnávání vlčího a psího chování dojdeme ke zjištění, 

že psi předvádí jen omezené množství prvků chování vlčího etogramu. Psí chování je však 

mnohem variabilnější než to vlčí, a proto i méně předvídatelné. Mezi jeden z kvantitativních 

rozdílů mezi vlky a psy můžeme zařadit štěkání. Vyskytuje se i u vlků, ti ovšem nemají práh 

štěkání tak snížený a štěkají jenom při speciálních společenských kontextech, zato u psů 

najdeme různé druhy štěkání v různých sociálních situacích (Miklósi 2007).

Naproti výše uvedenému modelu existuje pohled opačný – babymorfismus. Jeho 

zastánci tvrdí, že psi se nachází ve společenském postavení lidského dítěte a žijí v sociálním 

světě, který odpovídá světu 1-2 roky starého batolete, a rovněž psům přisuzují mentální 

schopnosti dětí tohoto věku (Miklósi 2007). Často slýcháme majitele o svých miláčcích říkat, 

že se „chovají jako malé děti“. Lidé se v tomto modelu staví do role láskyplných rodičů, kteří 

psa vychovávají. S tímto pohledem na psy se v dnešní společnosti setkáváme stále častěji, 

protože vzrůstá množství mladých párů, které si pořizují psy místo dětí. Je však potřeba si 

připustit, že ne všichni psi v lidské společnosti zastávají roli „dětí“, a také, že samotné lidské 

rodičovské chování je dosti variabilní a záleží na prostředí, v němž jedinci žijí (Miklósi 2007).
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Důležité rozdíly mezi vlkem a psem najdeme v jejich chování a vztahu k člověku. Velké 

množství lidí si myslí, že psi jsou schopní se začleňovat do lidské společnosti proto, že jeho 

divocí předkové žijí ve smečkách, kde je nutný dostatek sociální inteligence. Nicméně, ze 

současných výzkumů plyne, že psi k tomuto začleňování využívají genetické predispozice a 

vlastní zkušenosti. Vlci však tuto schopnost postrádají.  Miklósi se svým týmem provedl 

zajímavý srovnávací experiment (Miklósi 2007). Socializovaná mláďata vlků vychovávali 

stejným způsobem jako stejně stará štěňata, s nimiž je ve věku 4 měsíců pomocí experimentů 

srovnávali. Zjistilo se, že mláďata vlků nesplňují kritéria testů náklonnosti. Stejně stará 

štěňata psů měla výrazně vyšší skóre, protože u nich bylo pozorováno chování jako vítání 

majitele, hraní si s majitelem, snaha majitele následovat a postávání za dveřmi po odchodu 

majitele. Mláďata vlků o psovoda zájem nejevila. Miklósi z toho vyvozuje, že psi a vlci mají 

odlišnou schopnost formovat náklonnost. Toto zjištění tedy přímo odporuje myšlence, že 

chování psů k majiteli je přímo odvozeno od vlčího vztahu mezi matkou a mládětem. Ukazuje 

se tedy, že žádný z těchto dvou konceptů není zcela přesný. 

2.3.2. Psi v antropogenním prostředí

Se psy se můžeme setkat takřka ve všech lidských společnostech. V rozdílných 

společnostech však mohou zastávat rozdílné role na škále od právoplatných členů rodiny až 

po zdroj potravy. V této práci chci zaměřit na evropský (euroameriský) kontext. Psi jsou zde 

chovaní především jako domácí mazlíčci. V rodinném životě hrají psi důležitou roli. V 

dotazníkových studiích dokonce 65-80% rodinných příslušníků uvedlo, že psy považují za 

právoplatné členy rodiny (Cain 1985). Z tohoto zjištění lze vyvozovat, že se lidé své psy 

budou mít sklony antropomorfizovat. Studie zjistily, že mnoho majitelů dovoluje spát 

v posteli, lézt na nábytek, dostávat jídlo od stolu. Majitelé si dokonce se svými psy povídají a 

slaví jejich narozeniny (Miklósi 2007). 

Rodinní psi žijí ve velice komplikovaném prostředí a je na ně vyvíjen silný tlak, aby se 

v mnoha aspektech sociálního chování řídili lidmi. Od psů se očekává, že budou vytvářet silné 

vztahy se členy rodiny, zároveň by měli být schopni rychle vytvářet nové sociální vztahy, 

měli by být v případě potřeby snášenliví vůči cizím psům a lidem, nebo je dokonce ignorovat 

(Miklósi 2007). Světoznámé odbornice na trénink psů, Jean Donaldson, má současná západní 

společnost na psy nesmírně vysoké nároky a podotýká, že kdybychom podobnou laťku 

nasadili nám, lidem, považovali bychom ji za absurdní. Současná společnost totiž po psech 

chce, aby z jejich strany nikdy nedošlo k žádnému agresivnímu chování namířenému proti 
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lidem, a to ani v té neritualizovanější formě, což přirovnává k tomu, že bychom se ani my 

nesměli nikdy přestat ovládat a nikdy nikomu nevynadali. Naší představou ideálního psa je 

pak takový, který dovede být z ničeho nic velice agresivní, pokud to situace žádá, což si 

vzájemně odporuje s naší snahou mít snášenlivé společenské psy (Donaldson 2013). To by 

mohla být jedna z příčin nárůstu problémového chování u psů, což žene mnoho majitelů na 

psí cvičiště, kde hledají řešení. 

Náklonnost a vzájemný vztah lidí a jejich psů je poměrně těžko definovatelná i 

měřitelná veličina, protože zde existují rozdíly, mezi rámce používaným pro náklonnost dvou 

lidí a tím používaným ve výzkumu zvířat (Crawford 2006). Výzkumy, které mají snahu tento 

fenomén postihnout, staví převážně na dotazníkových studiích, kde mají respondenti za úkol 

vybrat na škále mezi „žádnou náklonností“ a „maximální náklonnosti. Z těchto studií se 

například zjistilo, že svobodní, rozvedení či ovdovělí lidé vykazují silnější náklonnost ke 

svým mazlíčkům, než lidé žijící v partnerském svazku (Albert, Bulcroft 1987). Rovněž 

bezdětné páry měli toto skóre vyšší, než rodiny s dětmi. Tyto výsledky podporují teorie o tom, 

že psi lidem mnohdy nahrazují děti či lidské společníky. 

2.4. Osvojování nového chování - učení

V rámci své výzkumné práce budu rovněž operovat s pojmem učení. Kassin 

charakterizuje učení jako „relativně trvalé změny vědomostí nebo chování pramenící ze 

zkušenosti“(Kassin 2007, str. 167). 

2.4.1. Pozitivní upevňování

Všichni psi, kteří se experimentu zúčastní, budou trénování za využití pouze 

pozitivního upevňování. Základy takzvané metody pozitivního upevňování kynologickému 

světu představila americká bioložka a trenérka zvířat, Karen Pryor, která je zároveň 

považována za zakladatelku klikr tréninku. Nejvíce se proslavila knížkou „Svého psa 

nestřílejte!“ (v originálu: Don´t shoot your dog!), v níž vtipným a nepříliš komplikovaným 

způsobem vysvětluje, jak aplikovat pozitivní upevňování nejen na psy, ale také na děti, naše 

partnery či šéfy. V předmluvě vysvětluje, jak se k tomuto způsobu tréninku zvířat vlastně 

dostala: „S výcvikem pomocí pozitivního podmiňování jsem se poprvé setkala na Havaji, kde 

jsem v roce 1963 nastoupila jako hlavní cvičitelka delfínů v akváriu Sea Life Park. S delfíny to 
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ale bylo jiné. Problém je v tom, že na zvíře, které má možnost kdykoliv odplavat nemůžete 

používat vodítko, uzdu ani pěst. Pozitivní upevňující prvky – především kyblík s rybami – byly 

jediným nástrojem k ovlivnění jejich chování, který jsme měli k dispozici.“ (Karen Pryor 2011, 

11). Metoda pozitivního upevňování byla tedy původně vyvinuta pro trénink divokých zvířat, 

u nichž by bylo nemožné či dokonce nebezpečné provádět trénink jiným způsobem.

Nyní vysvětlím princip, na kterém tento přístup staví. Pojem upevnění charakterizuje 

Karen Pryor jako „událost, ke které dojde v průběhu nebo těsně po dokončení chování, nebo 

které zvyšuje pravděpodobnost výskytu tohoto chování v budoucnu či zvyšuje motivaci jedince 

chování opakovat”(Karen Pryor 2011, str. 11). Klíčové je, aby obě tyto události byly spojeny 

v reálném čase – za žádoucím chováním následuje upevnění. Upevňovač může být dvojího 

druhu – pozitivní nebo negativní. Pozitivní upevňovač znamená, že zvíře něco získá 

(odměnu), naproti tomu negativní upevňovač je nepříjemný podnět, kterému se lze vyhnout 

změnou chování (jeho použití se však pozitivní upevňování snaží vyvarovat). Odměny 

můžeme v zásadě rozlišit na dva základní druhy – primární reinforcery a sekundární 

reinforcery (Šusta 2014).

Za primární reinforcery považujeme vše, co zvíře potřebuje nezbytně k životu – patří 

mě například bezpečí, spánek, voda, potrava. Nejdůležitějším primárním reinforcerem je 

potřeba kontroly prostředí. Jde vlastně o „potřebu vyznat se v událostech kolem sebe, mít o 

nich přehled a vědět, že v nich dokážu přežít, resp. obstát.“ (Šusta 2014, str. 96).  Pro trénink 

zvířat se dá coby primární reinforcer samozřejmě nejlépe využívat potrava, neboť se dá 

jednoduše dávkovat a pracovat s její hodnotou. Všeobecně se doporučuje rozdělovat odměny 

podle hodnoty. Takové rozdělení pro psa pak může vypadat například takto: granule (běžná 

potrava, nízká hodnota, odměňují se jimi jednoduché prvky chování), sýr (vyšší hodnota, 

odměňování složitějších cviků), maso (odměna nejvyšší hodnoty, zvíře jí dostane, pokud se 

mu povede něco výjimečného). Pokud se zvířeti podaří něco extra obtížného, můžeme také 

využít takzvaný jackpot - například plnou hrst potravy. Trenéři zvířat také někdy používají 

jackpot na závěr tréninkové lekce (Šusta 2014). 

Sekundární reinforcery jsou odměny vzniklé druhotně spojením s primární odměnou. 

Typickým sekundárním reinforcerem je pro psa pochvala. Pokud je pes po každém správně 

provedeném cviku nejprve pochválen a posléze odměněn potravou, dojde pravděpodobně 

k jevu nazývanému „Premarckův princip“  - k přenosu hodnoty primárního reinforceru na 

sekundární reinforcer. Šusta ve své publikaci však vysvětluje: „Sekundární reinforcery ale 
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nemusí být s primárními spojeny úplně přímo. Když dostanu v práci vyšší postavení 

(sekundární reinforcer), budu mít vyšší plat (sekundární reinforcer), což mi zajistí víc 

prostředků k nákupu životních potřeb (primární reinforcery) pro mě a rodinu (Šusta 2014, str. 

95).

Zásadním prvkem pozitivního upevňování je takzvaný podmíněný upevňovač, což je 

signál, který říká zvířeti „Teď jsi udělal něco dobře a přijde odměna“. Ve výcviku psů se jako 

podmíněný upevňovač (jinak označovaný jako bridge) používá buď krátké slovo – Ano!, 

Teď!, Yes! – anebo ještě častěji klikr, což je krabička vydávající unikátní zvuk – kliknutí 

(Karen Pryor 2011). Podle Šusty tak můžeme vést při tréninku pozitivním upevňováním se 

zvířetem jednoduchý dialog založený na vzorci PODNĚT-CHOVÁNÍ-BRIDGE-ODMĚNA 

(Šusta 2014). Takový dialog probíhá například následujícím způsobem: člověk ukáže psovi 

předmět (podnět), pes se na něj podívá (předvede chování), člověk řekne „Ano!“ (bridge) a dá 

psovi pamlsek (odměna). Někdy je však potřeba zvířeti sdělit, že chování, které nabízí, není 

správné a že ani přes veškerou snahu touto cestou odměnu nezíská. K takovým účelům 

existuje takzvaný negativní bridge (no reward marker, bridge „wrong“). Šusta (2014) říká, že 

negativní bridge je sice pomůcka, bez které se praktický trénink zvířat neobejde, nicméně 

musí se s ní velice šetřit, neboť bývá zvířetem vnímán jako trest.

Je třeba zdůraznit, že pozitivního upevňování nepracuje s tresty ani s negativními 

upevňovači. Trenéři vyznávající tuto metodu psa nikdy netrestají, neokřikují a nepoužívají 

žádné donucovací prostředky. Veškeré chování se snaží učit pouze s využitím pozitivních 

upevňovačů v podobě odměny či hry. Jediný druh trestu, který trenéři této metodiky 

připouštějí, je negativní trest – tj. odstranění něčeho žádoucího, aby se potlačilo dané chování 

(Sussan Garett 2013). Důvodů, proč se při tréninku zvířat vyvarovat používání trestů je více. 

Při vědeckém zkoumání a srovnávání tréninkových metod se zjistilo, že je zde jistá asociace 

mezi metodami založenými na trestech a problémovým chováním psů. Studie z roku 2013 

ukázala, že majitelé, kteří používali při výcviku psa tresty a negativní upevňovače, mnohem 

častěji uváděli, že jejich pes někdy projevil agresivní chování vůči členům rodiny či cizím 

lidem (Casey et al. 2013). Podobnému tématu se věnovaly v nedávné studii také Deldalle a 

Gaunet, které srovnávaly dvě skupiny psů učené odlišnými tréninkovými metodami. 

Zkoumaly chování psů při plnění cviků chůze na vodítku a sednutí na povel, přičemž 

sledovaly míru stresu psů. Studie jednoznačně ukázala, že psi učení pomocí negativních 

upevňovačů, vykazovali mnohem více známek stresu než psi cvičení pouze pozitivním 

upevňováním. Tyto výsledky tedy naznačují, že výcvik psů pozitivním upevňováním je méně 
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stresujícím a lepším pro welfare psa (Deldalle, Gaunet, 2014). Z toho důvodu budou psi 

v mém experimentu trénováni pouze metodou pozitivního upevňování. 

2.4.2. Metody tréninku

V mém experimentu bude polovina psů učena metodou formování, která vychází 

z operantního podmiňování. Pojem formování (označovano také pojmem tvarování - neboli 

shaping) se dá podle Kassina definovat coby „proces, při kterém je posílení použito 

k postupnému dosažení specifického chování u zvířat nebo lidí“ (Kassin 2007, str. 180). V 

praktickém tréninku to vypadá tak, že cvičitel do chování zvířete nijak nezasahuje a pouze 

sleduje, jaké prvky chování zvíře předvádí. Jakmile předvede prvek chování, který by mohl 

vest k žádoucímu chování, použije cvičitel pozitivní upevňovač (v našem případě klikr) a dá 

zvířeti odměnu. Postupnými kroky lze tímto způsobem vymodelovat chování, které 

potřebujeme (Šusta, 2014). Vzhledem k tomu, že se formování úspěšně využívá při tréninku 

divokých zvířat a vychází z vědy o chování, lze jej považovat za zcela neantropomorfní 

metodu.

Moderní trénink zvířat rozlišuje celou škálu různých způsobů metody tvarování (Šusta 

2014, 146-150). Jedna z nich je například targeting – tedy vymodelování určitého chování 

pomocí mezistupně přes dotyk cizího předmětu (v angličtině se takový předmět označuje jako 

target). Targetem se může stát cokoliv, co dokáže živočich vnímat a některou částí těla se 

toho dotknout nebo se k tomu na určitou vzdálenost přiblížit. 

Nejčastěji coby target slouží ruka trenéra či tyč, na jejímž konci je upevněná bambule. Target 

po jistou dobu plní funkci pomocného podnětu, na nějž zvíře reaguje změnou pozice těla. 

V dalším tréninku se target posléze odstraňuje a zbude tak pouze slovní povel. Šusta 

zdůrazňuje hlavní rozdíl mezi metodou targetingu a jinou, rovněž rozšířenou, metodou 

navádění za potravou (označuje se termínem luringem). V případě luringu totiž zvíře „slepě“ 

následuje vzdalující se potravu a neuvědomuje si, jaké pohyby při tom vykonává, kdežto 

v případě targetingu provádí specifické chování, které je potřeba si jasně uvědomovat. Dalším 

způsobem aplikace shapingu je takzvaný microshaping. Při tomto tréninku zvíře nemění 

pozici těla. Jde pouze o vědomé zatínání a uvolňování určitých svalových partií. Poslední 

zmíněnou kategorií tvarování, a pro moji práci nejpodstatnější, je freeshaping. Při tomto stylu 

tvarování hledá zvíře bez jediné nápovědy člověka správné řešení po malých krůčkách samo. 

Člověk pouze přihlíží a označuje klikrem chování, které se blíží tomu, co si přeje 

vymodelovat. Kontrolní skupina psů v mém experimentu bude trénovaná právě metodou 

freeshapingu. 
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Druhá polovina psů v mém experimentu bude cvičena tak, jako kdyby to byly malé 

děti. Jak jsem již vysvětlila výše, psi přirozeně žijí v antropogenním prostředí, proto během 

svého života mohou pozorovat rozličné lidské verbální a neverbální projevy. Jejich majitelé 

mnohdy věří, že psi jsou schopní rozumět lidské řeči, což však lze považovat za 

antropomorfismus, protože žádný výzkum nic takové zatím neprokázal. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že skupina psů, kterým bude úkol vysvětlován tak, že jim majitel předmět gestem 

ukáže a několikrát zopakuje jeho název, bude méně úspěšná, než skupina, která se bude učit 

ověřenou, vědeckou metodou tvarování.

2.4.3. Observační učení – papoušek Alex a „Do as I do“

Jeden z nejslavnějších experimentů mezidruhové komunikace provedla doktorka 

Pepperbergová, která studuje jazykové a kognitivní schopnosti papoušků šedých – žako 

(Pepperberg 2006). Nejtalentovanější z nich byl Alex. V rámci tohoto experimentu se Alex 

dokázal naučit pojmenovávat předměty, rozlišovat barvy, tvary a počítat. Naučil se dokonce 

odpovídat na různé otázky, týkající se jednoho předmětu – například: „Co to je“ – „Klíč.“ –

„Jakou má barvu?“ – „Zelenou“. Pro můj výzkum je však relevantní především způsob, jakým 

doktorka Pepperbergová papouška těmto dovednostem učila. Využívala pro to tzv. metodu 

Model/Rival. Při takovém způsobu tréninku byla vyjma trenéra a papouška byla přítomna 

ještě jedna osoba, která představovala pro zvíře zároveň model, jak by měl odpovídat a 

zároveň rivala, s nímž soupeří o trenérovu pozornost. V praxi učení probíhalo takto: Trenér 

podržel v ruce předmět a zeptal se „Co to je?“. Osoba-rival odpověděla „Tužka“, trenér ji 

pochválil a za odměnu jí tužku dal podržet. Po opakování začal papoušek vykřikovat 

správnou odpověď dřív. Alex nedostával odměny ve formě pamlsků, nýbrž ve formě 

předmětu, o kterém se mluvilo, aby si jej více spojil s daným slovem. 

Jedná se tedy o určitou formu sociálního učení. Učení pozorováním a napodobováním 

chování jiných příslušníků druhu patří mezi nejzákladnější způsoby učení. Zvířata se od svých 

společníků touto cestou mohou učit o svém okolí, o predátorech či o způsobech, jak získat 

potravu (Laland 2004). Aplikace této metody mezidruhově je však také možná, jak dokazuje 

nejenom experiment s Alexem, ale rovněž Miklósi se svými kolegy. Maďarští vědci (Topál, 

Byrne, Miklósi, Csányi 2006) totiž provedli unikátní experiment s belgickým ovčákem 

tervueren Philipem, kterého učili na povel imitovat lidské chování. Trénink prováděli tak, že 

experimentátor nejprve sám předvedl určitý cvik (například vyskočení) a následně zavelel 

psovi „Do it!“, což byl povel pro napodobení chování experimentátora. Vědci nazvali tuto 
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metodu tréninku názvem „Do as I do“. Philip se takto naučil zopakovat 9 cviků. V další fázi 

experimentu prokázal schopnost imitovat experimentátora i v případě cviků, které Philip 

nikdy předtím neprováděl a prokázal tak určitou schopnost generalizovat chápání imitace. 

Miklósi se domnívá, že právě velice vyvinutá senzitivita vůči lidskému chování a jeho 

pozorování pomáhá psům řešit složité sociálně-behaviorální situace. Jedná se možná o určitou 

adaptaci na život v lidské společnosti. 
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3. Praktická část práce

3.1. Téma a cíl výzkumu

Téma mého výzkumu se týká fenoménu antropomorfizace psů. Problematika 

antropomorfizace mě zaujala především proto, že v současnosti působím jako instruktor 

v neziskové organizaci PSIŠKO, kde učím lidi pracovat se psy a primárně se zaměřuji na 

trénink přesné závodní poslušnosti. Ve své práci se tedy setkávám s velkým množstvím psů i 

lidí, a mám tak jedinečnou možnost pozorovat jejich vzájemnou komunikaci i spolupráci. 

Vzhledem k tomu, že někteří majitelé psů mají větší tendenci své mazlíčky polidšťovat, než 

jiní, rozhodla jsem se zkoumat, zda má tento přístup ke psům nějaký vliv na pokroky, které 

daná dvojice (tj. člověk a pes) bude dělat při výcviku. Za tímto účelem jsem sestavila 

experimentální skupinu a porovnávala jsem její úspěšnost při řešení zadaného úkolu – naučit 

psa rozeznávat konkrétní předmět podle názvu – s kontrolní skupinou, přičemž každá skupina 

použila pro nácvik jinou tréninkovou metodu. 

Cílem mého výzkumu tedy bylo otestovat, zda má antropomorfizace vliv na úspěšnost 

výcviku psa. Po prostudování uskutečněných studií na toto téma jsem stanovila hypotézu, 

která předpokládala, že majitelé, kteří antropomorfizují, budou ve výcviku méně úspěšní, než 

ti, kteří neantropomorfizují. ¨

3.2. Výzkumný problém, výzkumná otázka

Po prostudování výzkumných prací s tématikou antropomorfizace a učení zvířat jsem se 

rozhodla stanovit si tento výzkumný problém a hypotézu:

Výzkumný problém:

Jaký existuje vztah mezi antropomorfizací psa a úspěšností jeho majitele při učení nového 

chování? 

Hypotézu: Majitelé, kteří pro nácvik využijí antropomorfizující metodu, budou mít nižší 

úspěšnost při učení nového chování, než ti, kteří využijí metodu formování.
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3.3. Výběr vzorku

Při výběru testovacího vzorku majitelů psů jsem zvolila výběr úsudkem. Tento způsob 

výběru lze uplatnit, pokud je výzkumník dostatečně obeznámen s problematikou, kterou 

zkoumá (Jeřábek, 1992) a pokud vybírá z poměrně malého množství výzkumných subjektů –

v našem případě párů psů a jejich majitelů. Nevýhodou této metody je, že zde může chybět 

měřítko reprezentativity a výsledky výzkumu se mohou obtížně zobecňovat. Po zvážení 

jiných možností jsem však došla k závěru, že pokud bych vybírala náhodně z majitelů psů, 

mohly by být výsledky výzkumu zkresleny tím, že majitelé ani psi by neměli zkušenosti 

s výcvikem a výzkum by byl tím pádem obtížně proveditelný. Rozhodla jsem se tedy vybírat 

z řad klientů neziskové organizace PSIŠKO, ve které působím jako instruktor výcviku 

kynologického sportu obedience (disciplína, při níž pes plní různě obtížné cviky poslušnosti a 

důraz je kladen na rychlost a ochotu jejich provádění). Majitele i jejich psy tedy dobře znám a 

dokážu předvídat, zda jsou na dostatečném stupni výcviku, aby mohli daný úkol zvládnout. 

Pro svůj experiment jsem vybírala pokročilejší psy, kteří již závodí v obedience nebo se 

na závody připravují. Obedience je moderní kynologický sport, který spočívá v radostném, 

rychlém a zároveň precizním plnění cviků poslušnosti (Stemmerová, 2012). Všichni psi, co 

se experimentu zúčastnili, jsou zvyklí spolupracovat se svým majitelem za odměnu, často se 

učí nové cviky a jejich majitelé umí pracovat metodou jak metodou tvarování, tak metodou 

navádění, popřípadě kombinací těchto dvou metod. Vzhledem k výše uvedeným kritériím i 

k časové náročnosti, se mi podařilo pro experiment vybrat celkem 20 psů, přičemž majitelé 

dostali na výběr, zda chtějí pracovat metodou tvarování nebo antropomorfizační metodou. Psy 

a jejich majitele jsem rozdělila na dvě skupiny, přičemž antropomorfizační metodu zvolilo 11 

respondentů a metodu tvarování 9 respondentů. 

Experimentu se zúčastnila následující plemena: zlatý retrívr, border collie, hovawart, 

šeltie, čivava, louisianský leopardí pes, královský pudl, malý knírač, dalmatin, a kříženci, 

přičemž nejvíce zastoupené bylo plemeno zlatý retrívr (celkem 6 jedinců). Při vybírání 

respondentů jsem vycházela z předpokladu, že všichni psi zvládají stejné cviky a v době 

konání experimentu se nacházeli na přibližně stejné úrovni výcviku. Proto považuji 

plemennou příslušnost za nepříliš relevantní kritérium výběru.

Co se týče zastoupení majitelů, experimentu se zúčastnily výhradně ženy ve věku 11-57 

let. Před experimentem obdrželi všichni účastníci dotazník, který zjišťoval podrobnosti o 
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jejich psech (jméno, věk, plemeno, zda má průkaz původu) a rovněž základní data o jejich 

vzájemném soužití (zda vlastní psa od štěněte, jestli pes žije ve společnosti majitele či trvale 

venku, a zda žijí na vesnici nebo ve městě). Poslední položkou dotazníku byl věk majitele. 

Údaje z tohoto experimentu přikládám v tabulce č. 1. Souběžně s tímto dotazníkem dostali 

majitelé rovněž k podpisu informovaný souhlas. V něm byli srozuměni především s tím, že 

bude z experimentu pořizován videozáznam, který bude důvěrný a bude sloužit pouze účelům 

této bakalářské práce. Rovněž jim bylo zaručeno právo kdykoliv experiment ukončit. 

3.4. Prostředí a pokusné předměty

Všechny fáze experimentu probíhaly pouze ve cvičebně psí školy Psiško. Prostor jsem 

zvolila jednat proto, aby měli všichni stejné podmínky, a jednak také proto, že zde jsou psi 

zvyklí trénovat a dá se tedy předpokládat, že budou s majiteli spolupracovat a dobře se ve 

známém prostředí soustředit. Cvičebna Psiška je zastřešený a vytápěný, nehrozilo tedy, že by 

provádění experimentu mohla ohrozit nepřízeň počasí. 

Předměty, které budou psi rozlišovat, jsem zvolila preferenčně neutrální. Na rozdíl od 

jiných výzkumů zabývajících se schopnostmi psů rozlišovat předměty, jsem se já rozhodla 

nepoužít hračky. Jednak proto, že mnozí psi mých klientů s nimi mají již četné zkušenosti 

z běžných tréninků a často název hračky znají, a jednak také proto, aby se zamezilo vlivu 

osobních preferencí psů na výsledky výzkumu (někteří psi například preferují hru s míčkem, 

takže by hrozilo, že budou míček vybírat častěji, než jiné druhy hraček). Rozhodla jsem se 

zvolit předměty z různých materiálů s ohledem na jejich příjemnost. Pokud bych zvolila 

například kovové klíče, předpokládám, že bude psům nepříjemné je zvedat a volili by jiné 

druhy předmětů, což by se negativně promítlo do výsledků výzkumu.

Hlavním pokusným předmětem byla tedy papírová rolička. Po zvážení jiných alternativ 

jsem se pro ni rozhodla z několika důvodů:

1) Nepoužívá se jako výcviková pomůcka, ani se žádné výcvikové pomůcce nepodobá

2) Její velikost umožňuje, aby ji byla schopna vzít do tlamy či jinak označit, všechna 

plemena

3) Papír se nepoužívá k výrobě psích hraček – neměla by tedy svádět psy ke hře
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4) Je finančně dostupná a lze tedy použít pro každého psa novou roličku (někteří psi jsou 

totiž neochotní zvedat předměty, z nichž cítí sliny jiného psa)

Ne všichni se však učili rozeznávat stejný typ roličky. V průběhu experimentu se totiž 

ukázalo, že plemena, která více sliní (retrívři), zvládla běžnou roličku od toaletního papíru 

zničit již po několika pokusech. Proto jsem těmto psům přidělila roličku stejné velikosti, ale 

ze silnějšího kartonu. 

Pro testovací fázi používali všichni majitelé psů sadu stejných předmětů z rozličných 

materiálů. Zvolili jsme následující čtyři předměty: gumovou rukavici, plastový trychtýř, 

houbičku na mytí nádobí a malé dřevěné kladivo. 

Během tréninkové fáze směli majitelé používat předměty podle svého uvážení, ne však 

shodné s předměty testovacími. Nejčastěji majitelé tedy využívali plastové kužely, aportovací 

činky, hračky, propisky, balení papírových kapesníčků a nůžky. 

3.5. Výzkumná strategie

Rozhodla jsem se zvolit kvantitativní metodologickou strategii, protože její pomocí 

mohu ověřit předem stanovené hypotézy. Tato strategie mi sice umožňuje získat jen omezené 

množství informací, avšak o větším množství lidí, a tím pádem je možné zobecnit výsledky 

pro celou populaci (Jandourek 2003). Data, které tímto způsobem získám, jsou snadno 

statisticky zpracovatelná, a lze je tedy v případě potřeby i snadno porovnat s jinými daty či 

výzkumy. Pro mě je tato strategie nejvhodnější také proto, že mi umožňuje získat potřebné 

informace za poměrně krátkou dobu. 

3.6. Technika sběru dat

Pro svůj výzkum jsem se rozhodla zvolit jako techniku sběru dat experiment, protože se 

při své práci budu pokoušet zjistit kauzální vztah mezi dvěma proměnnými, v tomto případě 

zvolené techniky učení na straně jedné a úspěšnosti psa (resp. psa a jeho majitele) v testu na straně 

druhé. Při experimentu budu manipulovat nezávislou proměnnou, což je v mém případě 
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přidělená metoda, a následně zjišťovat, jaký to bude mít vliv na závislou proměnnou, tedy 

počet naučených povelů. 

Experiment jsem zahájila tím, že jsem na běžných lekcích rozdala majitelům psů k 

prostudování list papíru s informacemi o možnostech se mého bakalářského experimentu 

zúčastnit a s obecnými instrukcemi k provádění experimentu (Příloha 1). V rámci instrukcí

byl zdůrazněn pokyn, aby zadaný úkol netrénovali nikde jinde než při tréninkových lekcích 

k tomu určených, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Experiment byl zahájen v březnu 

2015 a ukončen v květnu 2015. Lekce se odehrávaly jednou týdně v rámci běžných 

výcvikových lekcí v psí škole Psiško. Celková doba provánění experimentu pro jednoho 

respondenta byla čtyři týdny (tři tréninkové lekce + testování).

Majitelé psů dostali za úkol naučit psa během tří pětiminutových lekcí rozlišovat daný 

předmět – papírovou roličku od toaletního papíru – rozlišovat mezi čtyřmi jinými, preferenčně 

neutrálními předměty (tedy ne hračkami). Při vybírání úkolu jsme zohledňovali, co vybraní 

psi již umějí. Snažili jsme se vymyslet úkol tak, aby jeho plnění nebylo složité, ale zároveň 

aby šlo o chování zcela nové a nedocházelo ke zkreslení výsledků tím, že by někteří psi již 

měli z minulosti zkušenost s nácvikem stejného či výrazně podobného chování. Tento úkol se 

nám jevil jako vhodný rovněž proto, že umožňuje majitelům antropomorfizaci při nácviku 

chování. Z pozice instruktora výcviku psů jsem si totiž všimla, že se majitelé nejvíce spoléhají 

na antropomorfizaci právě, pokud psa učí hledat ukrytý předmět. Předpokládali jsme tedy, že 

toto zadání bude majitele k antropomorfizaci přímo vybízet. V neposlední řadě jsme tento 

úkol zvolili také proto, že schopnost psa rozlišovat předměty podle názvu byla ověřena již 

v řadě studií zmíněných v teoretické části mé práce. 

Majitel si mohl na začátku experimentu vybrat, zda bude psa učit metodou 

antropomorfizace nebo tvarování. 

V případě, že zvolil antropomorfizační metodu, zněly pokyny takto: „Vaším úkolem je 

naučit psa hledat na slovní povel papírovou roličku tím způsobem, že psovi úkol vysvětlíte, 

jako kdyby to bylo malé dítě. Tedy mu předmět pořádně ukážete a budete mu opakovat, jak se 

předmět jmenuje a následně ho požádáte, aby jej přinesl. Doporučuji zezačátku spojit povel 

„Rora“ s Vaším aportovacím povelem - například „Přines Rora!“. Jak psovi úkol v 

tréninkové části vysvětlíte je na vás. Smíte používat jiné předměty dle vlastního uvážení, 
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můžete psa jakkoliv chválit, cokoliv mu říkat či používat řeč těla. Nesmíte však používat 

klikr.“ 

Majitelé, kteří si naopak vybrali tvarování, dostali následující pokyny: „Vaším úkolem je 

naučit psa hledat na slovní povel papírovou roličku tím způsobem, že využijete metodu 

tvarování (neboli shaping) a postupně psovi pomocí klikru úkol vysvětlíte. Tedy, nejprve mu 

odklikáváte pouze pohled na roličku, poté přiblížení k ní, poté odkliknete moment, když ji 

zvedne… Není povoleno na psovi jiným způsobem napovídat. Slovní povel přidejte, až když 

vám ji bude úspěšně zvedat. Smíte používat jiné předměty dle vlastního uvážení, smíte psa 

chválit a odměňovat.“

Experiment jsem rozdělila do dvou fází – tréninkové a testovací. 

3.6.1. Tréninková fáze

Tato fáze sloužila pro seznámení psa s pokusným předmětem – roličkou – a také pro 

samotný nácvik označování předmětu. Standardní délka jedné tréninkové lekce bylo 5 minut. 

Celkově psi absolvovali tři takové lekce. Každá tréninková lekce byla zařazena na začátek 

běžné výcvikové lekce v psí škole Psiško. Průběh lekcí byl se souhlasem účastníků 

experimentu nahráván na videokameru pro pozdější zpracování výsledků. Samotný způsob 

tréninku se výrazně lišil v závislosti na zvolené metodě.

Antropomorfizační metoda: Majitel začínal tak, že psovi nejprve důrazně předmět ukázal se 

slovy „To je RORA! Budeš hledat RORU“, přičemž kladl důraz na název předmětu. Poté jej 

položil na podlahu a pomocí ukazování jej naváděl, aby přinesl roličku, přičemž opakoval 

název předmětu a psa chválil. Poté, co pes předmět označil, dostal odměnu. Postupně majitel 

přidával k roličce další předměty. V případě, že pes označil nesprávný předmět, zareagoval 

psovod nesouhlasným hlasem – „To není rora. Kde máš roru?“ – a případně psovi opět 

pomohl navedením rukou. V dalších lekcích se pak přidával počet předmětů a zvětšovala se 

vzdálenost mezi předměty a psem. Tréninkovou lekci si řídil majitel sám podle vlastního 

uvážení, pouze pokud si nevěděl rady s postupem, poradil mu experimentátor, jak dál 

pokračovat.

Metoda tvarování: Nácvik probíhal podle zásad, které jsem popisovala v teoretické části mé 

práce, v kapitole o metodách tréninku. Majitel položil roličku na zem a čekal, jaké chování 

pes bude nabízet. Pokud se podíval směrem k roličce či se k ní přiblížil, majitel toto chování 
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označil klikrem a odměnil. Když pes pochopil, co se po něm chce, přestal majitel označovat 

klikrem pouhý pohled, ale čekal, až se pes k roličce více přiblíží a poté označoval to, když se 

jí pes dotknul (čenichem nebo packou). Následně se po psovi chtělo, aby předmět zvedal (v 

případě, že pes umí cvik podávání předmětu). Když toto chování pes spolehlivě nabízel, 

přiřadil k němu majitel povel „Rora!“. Dalším krokem bylo přidání jiného předmětu. Pokud 

pes označil nesprávný předmět, majitel na to nijak nereagoval a pouze čekal, až pes nabídne 

správné chování. V dalších lekcích se pak přidával počet předmětů a zvětšovala se vzdálenost 

mezi předměty a psem.

Bylo zajímavé pozorovat chování majitelů při učení. V případě antropomorfizační metody 

používali majitelé celou řadu antropomorfních prvků – opakované ukazování předmětu psovi, 

opakování povelů, mluvení na psa pomalu, zřetelně a v krátkých větách (zde se nabízí 

paralela právě se způsobem, jakým mluví rodiče na děti, takzvaný baby talk) a používání 

důrazných ukazovacích gest. Zaujalo mě však, že tyto prvky měli tendence využívat i 

majitelé, kteří psa učili metodou tvarování, byť ne tak výrazně, protože jim bylo na začátku 

experimentu sděleno, že se jich musí vyvarovat. Občas jsem byla nucena majitele i upozornit, 

že antropomorfizační prvky využívají, protože si to dle svých slov ani neuvědomovali.

3.6.2. Testovací fáze

K testovací fázi se přistoupilo po té, co pes absolvoval tři tréninkové lekce. Probíhala ve 

stejném prostředí jako tréninková fáze – tedy v prostorách psí školy Psiško. V rámci testování 

měl každý pes 10 pokusů, během nichž se ověřovalo, zda se pes úkol naučil. 

Průběh testování: Majitel odvedl psa na stanovené místo (čára na koberci), kde zavelel psovi 

„Zůstaň!“ (v případě, že pes tento povel neuměl, přidržel jej experimentátor za obojek) a poté 

ve vzdálenosti 3 m (místo bylo rovněž vyznačené čárou, abychom zajistili všem subjektům 

konstantní podmínky) položil holou rukou všech pět předmětů – roličku, gumovou rukavici, 

kladivo, trychtýř a houbičku. Předměty byly pokládány do řady a vzdálenost mezi nimi byla 

přibližně 20 cm. Pokyn, aby majitelé pokládali všechny předměty holou rukou, sloužil k tomu, 

aby se ověřilo, že pes skutečně rozlišuje předmět podle jeho vzhledu a neřídí se pouze čichem.   

Způsob označování předmětů:

Majitel se mohl zvolit mezi dvěma způsoby, jakými bude pes předmět označovat – pes mohl 

předmět buď zvedat (aportovat) nebo targetovat (tj. dotknout se jej určitou částí těla). 
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Charakteristika možných způsobů označení předmětu: 

Zvednutí předmětu do tlamy – základní způsob označení, který zvolila většina majitelů. 

Označení předmětu bylo uznáno jako správné, pokud pes roličku zvedl a podíval se směrem 

k majiteli, případně pokud mu jej přinesl.

Dotknutí se předmětu čenichem – tento způsob byl jednou z možných alternativ pro psy, kteří 

ještě neumějí zvedat předměty a bylo by tedy pro ně velmi obtížné je v rámci experimentu tak 

označovat. Označení předmětu bylo uznáno jako správné, pokud pes roličku do roličky 

opakovaně strčil čenichem, případně do roličky strčil a podíval se na majitele.

Dotknutí se předmětu tlapkou – druhý možný způsob označení pro psy, kteří neumějí zvedat 

předměty. Tento způsob zvolil pouze jeden majitel. Označení předmětu bylo uznáno jako 

správné, pokud se pes roličky opakovaně dotknul tlapkou, případně se roličky dotknul tlapkou 

a podíval se na majitele.

Pokud pes během pokusu označil nesprávný předmět, považoval se tento pokus za chybný. 

Chování majitelů v průběhu testovací fáze:

Abychom zabránili efektu Chytrého Hanse (viz kapitola 2.1.), nesměl majitel přihlížet během 

provádění pokusů chování testovaného psa. Majitelům byly nabídnuty dvě alternativy:

1. Majitel se po položení pokusných předmětů vrátí ke psu, vydá povel „Rora!“ a otočí se 

zády. Poté, co pes označí některý z předmětů, bude experimentátorem vyzván, aby se 

otočil zpět ke psu, a je mu povoleno jej pochválit a odměnit.

2. Majitel se po položení pokusných předmětů vrátí ke psu, vydá povel „Rora!“ a zakryje 

si oči. Poté, co pes označí některý z předmětů, bude experimentátorem vyzván, aby se 

otočil zpět ke psu, a je mu povoleno jej pochválit a odměnit.

K těmto dvěma alternativám jsme dospěli po několika cvičných pokusech se psy, co se 

experimentu neúčastnili. Pokud jsme použili zástěnu, psi projevovali tendence vracet se 

k majiteli a hledat jej, místo aby vykonávali zadaný úkol. Tuto možnost jsme tedy vyloučili, 

protože by bylo zapotřebí více tréninků k tomu, aby se psi naučili úkol vypracovávat, i když 

je psovod ukrytý za zástěnou. Zvolili jsme tedy výše uvedené způsoby, protože z nich byli psi 

nejméně zmatení. Alternativy jsou dvě proto, že některým psům více vyhovovalo, když byl 
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psovod čelem k nim a některým zase vadilo, když si zakrýval oči. V tréninkové fázi nebyli psi 

připravováni na situaci, kdy na ně psovod neuvidí. Této situaci jsme je vystavili poprvé až 

v testovací fázi. 

V rámci testovací fáze proběhlo celkem 10 pokusů bezprostředně následující za sebou. 

Průměrná doba testování byla 5 minut. Majitel pokládal pokusné předměty tak, že při prvním 

pokusu položil testovaný předmět na první místo, při druhém pokusu na druhé místo, a tak 

dále. Po pátém pokusu položil testovaný předmět opět na první místo. Celá řada se tedy 

zopakovala dvakrát. V průběhu experimentu nebylo povoleno majitelům opouštět vyznačené 

místo a rovněž nesměli psům napovídat či jinak pomáhat. Majitelům bylo povoleno pouze 

zopakování povelu v případě, že pes na první povel nezačal ihned pracovat a zůstal v pozici u 

psovoda. 

3.7. Etické otázky společenskovědního výzkumu

Po etické stránce byl výzkum ošetřen informovaným souhlasem, který jsem všem 

zúčastněným respondentům dala podepsat ještě před zahájením experimentu (Příloha 1).

Rovněž jsem všem vysvětlila, k čemu výzkum slouží, podrobně jsem jim vylíčila jeho průběh 

a ostatní aspekty, které se experimentu týkaly. Sdělila jsem jim, jak bude s jejich osobními 

údaji i se získanými daty. Rovněž jsem respondenty ujistila, že mohou účast na mém projektu 

kdykoliv ukončit. Nabídla jsem jim, že v případě zájmu je mohu po dokončení projektu 

prostřednictvím e-mailu informovat o výsledcích výzkumu. 

Již v teoretické části jsem uvedla, že veškerý trénink psů bude prováděn výhradně 

metodikou pozitivního upevňování, tedy bez využití trestů. Za správně vykonaný cvik psi 

dostávali odměny. Tento přístup k výcviku by měl vyloučit jakékoliv fyzický či psychický 

nátlak na psy během experimentu.

3.8. Výsledky

Výsledky jednotlivých psů jsou k vidění v tabulce č. 2 a tabulce č. 3. Za kritérium 

úspěšnosti – tedy to, zda se pes úkol naučil – jsme si zvolili 70% úspěšnost v testovací fázi. 
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Pes tak muset označit správný předmět v sedmi pokusech z deseti. Z tabulky je vidět, že 

v případě antropomorfizační metody bylo úspěšných 7 psů z 11 a v případě tvarování 6 psů 

z 9, což svědčí o tom, že v obou případech se úkol naučila více než polovina testovaných psů. 

Dá tedy říci, že psi jsou schopní naučit se rozlišovat předmět jak prostřednictvím tvarování, 

tak i prostřednictvím antropomorfizační metody. 

3.8.1. Analytické postupy

Abychom zjistili, která z použitých metod byla úspěšnější a ověřili tak stanovenou 

hypotézu, provedli jsme statistickou analýzu. Rozhodli jsme se využít takzvaný „Studentův t-

test“, který se používá při porovnávání výsledků měření u dvou přibližně stejně velkých a 

přibližně stejně se chovajících skupin, a který zjišťuje, zda se tyto výsledky statisticky 

významně liší. Pro můj výzkumný projekt se nejlépe hodil dvouvýběrový nepárový T-test, 

protože testujeme na dvou nezávislých skupinách, které mají stejný úkol, ale používají jinou 

metodu nácviku. Při analýze výsledků jsme využili program GraphPad QuickCals (dostupný 

na adrese www.graphpad.com). Srovnávali jsme počty úspěšných pokusů v obou skupinách –

viz tabulka č. 4.

Po zpracování výsledků v již zmíněném programu vyšlo, že podle konvenčních kritérií 

není rozdíl v uvedených datech dvou skupin je nesignifikantní (t = 0.1703, p= 0.8667), a nelze 

tedy vyloučit, že výsledky, k nimž jsme dospěli, nejsou jen dílo náhody. Pokud by se průměry 

úspěšností jednotlivých skupin statisticky významně lišily, mohli bychom říci, zda se 

konkrétní hypotéza potvrdila, či se potvrdil její opak. V našem případě však tyto rozdíly 

statisticky významné nebyly, proto nemohu hypotézu ani potvrdit, ani vyvrátit. 

3.9. Hodnocení kvality výzkumu

Kvantitativní strategie výzkumu všeobecně vyžaduje velice silnou standardizaci, což 

zajišťuje vysokou reliabilitu. Avšak tato standardizace nutně vede k silné redukci získaných 

informací a to má za následek nízkou validitu výzkumu (Disman, 1993). Snažili jsme se 

provést standardizaci na několika úrovních výzkumu – z hlediska prostředí (všichni psi 

cvičili ve stejném prostředí), z hlediska výzkumných skupin (psi byli podrobeni stejnému 

výcviku, měli zhruba stejné zkušenosti s tréninkem a znali stejné cviky), z hlediska použitých 

http://www.graphpad.com/
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metod (obě využívané metody byly striktně dané) a rovněž z hlediska používaných předmětů 

(všichni psi rozlišovali stejné předměty).

Objektivita výzkumu z hlediska možného ovlivnění výsledků ze strany testovaných 

majitelů byla dle mého názoru zajištěna dostatečně. Jak jsem již zmiňovala, při testovací části 

bylo majitelům zabráněno pozorovat práci psa. Nemohli tedy jeho chování ovlivňovat a 

pomáhat mu. Výsledek by mohli ovlivnit, pokud by trénovali zadaný úkol i doma, mimo můj 

dohled. Abychom tomuto zabránili, vysvětlila jsem jim ještě před zahájením experimentu, 

k čemu výzkum slouží a také jsem jim zdůraznila, že pokud by se věnovali tréninku i doma, 

ovlivnili by tím výsledek výzkumu. Všichni tento fakt vzali na vědomí a souhlasili, že budou 

úkol trénovat pouze na tréninkových lekcích.

Jako výzkumník jsem usilovala o to, abych se oprostila od všech subjektivních pocitů, 

názorů či představ. Nemanipulovala s daty či designem výzkumu jenom proto, aby se mi 

podařilo potvrdit stanovenou hypotézu.
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4. Diskuze 

Na tomto místě bych chtěla zhodnotit výsledky výzkumu a zamyslet se nad možnými 

faktory, které jej mohly ovlivnit. 

Počet respondentů

Za hlavní problém mého výzkumu považuji relativně malý počet respondentů. Vzhledem 

k náročnosti experimentu a kritériím výběru vzorku se mi podařilo sesbírat data pouze od 

dvaceti majitelů psů. Délka experimentu pro jeden výzkumný subjekt byla čtyři týdny, což se 

ukázalo jako dosti obtížná podmínka. Experiment byl totiž zahájen s 24 subjekty, avšak čtyři

z nich z časových či zdravotních důvodů experiment nemohly dokončit. To je ostatně také 

důvod, proč počet psů učených antropomorfizační metodou převažoval nad těmi, kteří se učili 

metodou tvarování. Pokud bychom délku experimentu zkrátili jen na jednu či dvě tréninkové 

lekce, mohlo by to ještě více ovlivnit výsledky. Aby se pes cokoliv naučil metodou tvarování, 

trvá to ve většině případů mnohem déle, protože při této metodě majitel psovi žádným 

způsobem nepomáhá a pes musí řešení úkolu vymyslet. Všeobecně se nám tento předpoklad 

potvrdil i při provádění experimentu. Antropomorfizačně učení psi zpravidla označovali 

správný předmět již koncem první tréninkové lekce, kdežto psi učení tvarováním nejprve 

museli pochopit, že mají nabízet nějakou interakci s roličkou. K samotnému rozlišování 

předmětu mezi jinými předměty se dostali až ve druhé či třetí lekci. V souvislosti s tím je 

dobré povšimnout si určitého fenoménu ve výsledcích psů učených metodou tvarování. Jak je 

vidět v tabulce, psi dosáhli buď 100% úspěšnosti (v šesti případech), nebo byla jejich 

úspěšnost velmi nízká (10%, 20% a 40%). Naproti tomu u psů učených antropomorfizační 

metodou jsou výsledky mnohem variabilnější. Dá se to tedy interpretovat i tak, že se psi učení 

metodou tvarování buď úkol naučili, nebo nenaučili. U psů učených antropomorfizačně je to 

diskutabilnější. Pokud tyto výsledky dáme do souvislosti s rychlostí učení, je možné, že těm 

psům, kteří se úkol tvarováním nenaučili, by možná stačilo více tréninkových lekcí, a rovněž 

by dosáhli úspěšnosti 100%. A naopak, pokud bychom délku experimentu zkrátili, vyšla by 

nám pravděpodobně metoda tvarování jako neúspěšná. 

Plemena

Dalším faktorem, který se mohl do výsledků promítnout, byla variabilita psích plemen. 

Vzhledem k úzké skupině, z níž jsme respondenty mohli vybírat (klienti psí školy Psiško), 
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nebylo možné provést standardizaci na úrovni plemen. Jsme si vědomi, že příslušnost 

k plemenu mohla sehrát roli, protože u plemen, která byla šlechtěna ke spolupráci s člověkem, 

je větší předpoklad, že budou k lidským komunikačním signálům senzitivnější. Při bližším 

prostudování výsledků však není vliv plemene příliš patrný. Experimentu se například 

zúčastnili dva louisianští leopardí psi s výsledkem 100% a čivava s výsledkem 100%. Naproti 

tomu plemeno border kolie, které disponuje dle mínění odborníků největší pracovní 

inteligencí (Coren 2007), si i přes naše předpoklady nevedlo příliš dobře (90%, 20%, 50%, 

40%). Na největší problémy s nácvikem jsme zaznamenali u skupiny retrívrů, jež byla 

zároveň početně nejsilnější. Zlatí retrívři vesměs neměli problém s nácvikem aportování 

roličky, avšak po přidání dalších předmětů měli sklony zvedat první předmět, co viděli, což 

není překvapivé. Tito psi byli totiž cíleně šlechtění pro přinášení zvěře. Navíc, všichni zlatí 

retrívři, co se experimentu účastnili, jsou zároveň lovecky vedení a od štěněčího věku u nich 

majitelé podporovali podávání předmětů. Nicméně, jak je z výsledků zjevné, zvládla se 

většina zlatých retrívrů přesto tento úkol naučit i během relativně krátké doby. 

Vliv očního kontaktu

Abychom zabránili efektu Chytrého Hanse, nemohli majitelé během provádění 

experimentu přihlížet práci psa. Existuje však studie, podle níž by právě tento faktor 

experimentu mohl hrát významnou roli. Fukuzawa se svými kolegy (Fukuzawa, 2005) totiž 

zjistil, že pro psy je při interakci s člověkem stěžejní oční kontakt. Pokud při vydávání povelu 

došlo ke změně polohy těla či si psovod nasadil slunečné brýle, psi při vykonávání chování 

zřetelně znejistěli. Je pravda, že i v průběhu našeho experimentu jsme na tento problém 

narazili. Abychom tomu zamezili, mohli si psovodi zvolit ze dvou možností, jak jsem ostatně 

popsala v kapitole 3.6.2. Výhodné pro nás bylo, že všichni psi, kteří se experimentu 

zúčastnili, jsou v rámci kurzů obedience cvičeni pracovat samostatně bez pomoci psovoda. 

V rámci lekcí se psi například setkávají se situací, že si majitel nasadí na hlavu masku nebo že 

při vydávání povelů změní pozici těla (posadí se, lehne si). Dokonce jsou někteří z nich zvyklí 

plnit povely, i když je psovod otočen zády nebo za zástěnou. Proto si myslíme, že právě pro 

vzorek použitý v našem experimentu nebude mít faktor popsaný Fukuzawou zásadní vliv. 

Preference předmětů

V teoretické části práce jsem popsala studií o neofilii u psů (viz Kaulfuß, Mills 2008).

Tato studie však pracovala pouze s hračkami. V naší studii jsme proto používali pouze 
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preferenčně neutrální předměty, tedy takové, které vzhledem nepřipomínají hračky, ale psi se 

s nimi v běžném životě setkávají. Určitému vlivu osobní preference se samozřejmě nešlo 

zcela vyhnout. Jedna border kolie například čtyřikrát označila kladivo, ačkoliv v tréninkové 

fázi rozlišovala roličku zcela bez problémů. Majitelka mi poté sdělila, že si pes doma velmi 

rád hraje se dřevem. Na jeho výsledku se tak osobní preference dřevěného předmětu zřejmě 

projevila. Rovněž u jednoho zlatého retrívra preference silně zapůsobila – v testování označil 

celkem devětkrát houbičku a pouze v jednom případě označil správný předmět. V případě 

tohoto psa bylo vidět, že houbičku vnímá jako hračku, protože s ní majitelce utíkal a bylo 

problematické mu předmět odebrat. Avšak pokud se preference u psů projevila, jednalo se 

jenom o určitého jedince a o konkrétní předmět. Nezaznamenali jsme, že by více psů 

preferovalo jeden konkrétní předmět. 

Zkušenosti psů a Premarckův princip

Nejproblematičtějším hlediskem experimentu shledávám zkušenosti psů z tréninku 

obedience. V praktické části jsem vysvětlovala, proč jsem jako výzkumný vzorek zvolila 

právě psy, kteří již mají bohaté zkušenosti s výcvikem. Je však možné, že právě tyto 

zkušenosti se mohly promítnout do výsledků antropomorfizační metody. Zejména psi, kteří 

nebyli v minulosti učení aportovat předmět metodou tvarování, mohli tak rychle pochopit 

antropomorfizační metodu zkrátka proto, že si tento trénink spojili s tím, co už znali. Pokud 

pes umí aportovat a položíte před něj jakýkoliv předmět, který lze zvednout, je velice 

pravděpodobné, že jej ze země zvedne, i kdybyste mu řekli zcela nový povel. V trénincích 

obedience se psi musí naučit aportovat nejrozličnější druhy předmětů, dost možná tedy 

roličku brali pouze jako další aport. A z vědeckých výzkumů víme, že na základě 

Premarckova principu se může přenášet hodnota z primárního reinforceru (potrava), na 

sekundární reinforcer (v našem případě rolička). V tréninkové fázi byla právě jakákoliv 

interakce s roličkou bohatě odměňována, aby si pes spojil povel s konkrétním předmětem. Na 

základě této myšlenky se však psi nutně nemuseli naučit úkol „Rozlišuj předmět!“, jako spíše 

pouze přinášet za každou cenu roličku, protože je za to hodně pamlsků. Je možné, že pokud 

by se s tréninkem pokračovalo, mohla by se na základě Premarckova principu samotná rolička 

stát odměnou (pokud se tak již u některých jedinců dokonce nestalo). Abychom tomuto efektu 

předešli, mohli bychom psy naučit rozlišovat předmětů několik. Tím by se potencionálně 

silný vliv přenosu hodnot oslabil, protože pes by měl s odměnou spojené všechny předměty.
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Z časových důvodů jsme však k takovému postupu nemohli v rámci bakalářské práce 

přistoupit, nicméně je možné výzkum tímto směrem rozšířit v budoucnu v diplomové práci. 

Počet opakování

Intenzivní pětiminutový trénink jednoho chování se ukázal jako hraniční pro mnoho 

psů. Již ke konci určeného časového limitu řada psů vykazovala známky únavy a ztrácela

zájem o trénink. Nejvíce se však problém intenzivního tréninku projevil v testovací fázi. Psi 

měli označit předmět v deseti pokusech za sebou. Několik psů odmítalo úkol plnit už při 

třetím pokusu, přestože se jednalo o psy zvyklé cvičit i dlouhou dobu. Problém tkvěl zřejmě 

v stereotypu, který psy vesměs nesnáší příliš dobře. Psy zřejmě vyvádělo z míry, proč by měli 

daný cvik opakovat desetkrát za sebou, když jej vykonali správně. Připouštím, že nás tento 

problém při plánování designu experimentu nenapadl. Vyšel najevo až po nasbírání dat od 

několika subjektů a změnit testovací fázi v polovině experimentu by zcela narušilo jeho chod. 

V budoucnu tedy bude nutné s tímto hlediskem počítat a testovací fázi rozdělit do několika 

částí.  

Šikovnost majitele

V našem experimentu spolupracoval pár – majitel a pes, a je třeba si uvědomit, že na 

celkové úspěšnosti mají podíl oba. Kritérium šikovnosti majitele, coby trenéra, může být 

klíčové. Ačkoliv námi vybraní majitelé mají již bohaté zkušenosti s tréninkem psů, najdeme 

mezi nimi rozdíly. Občas se nám, zvláště při metodě tvarování stalo, že se člověk „ukliknul“

a vytvořil tak nedopatřením pověrčivé chování (superstitious bevavior), tedy něco, co si zvíře 

v tréninku z vlastní iniciativy přidalo (Šusta 2014, str. 176). Pověry bylo nutno posléze 

odstraňovat, což samozřejmě brzdilo experiment. U antropomorfizační metody bylo chování 

majitele samozřejmě rozhodující. Úspěch psa určovalo například i to, zda majitel chválil ve 

správný okamžik, jak výrazně majitel psovi v tréninkové fázi pomáhal, zda dokázal psa 

správně motivovat. Abych předešla výrazným rozdílům, radila jsem z pozice experimentátora 

majitelům, jak postupovat, když si nevěděli rady a rovněž jsem je upozorňovala na chyby 

v průběhu tréninkové fáze. Předpokládali jsme také, že na úspěch týmu bude mít vliv i to, 

kolik času pes a majitel spolu tráví a zda pes žije trvale venku nebo s majitelem v domácnosti. 

Pokud má pes možnost majitele často pozorovat, mohl by lépe číst jeho gesta a celkově 

chování, což by mohlo zvýšit úspěch páru, zejména v případě antropomorfizační metody. To 

byl důvod, proč jsme tato data zahrnuli do dotazníku. Nenašli jsme však výraznou korelaci 
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mezi úspěšností páru a počtem hodin, který tráví pes sám doma, ani tím zda žije venku či 

uvnitř. Myslím, že tuto korelaci jsme nenalezli proto, že testovaní majitelé mají kynologii 

jako koníček a věnují jí velké množství volného času. Pokud bychom testovali psy, kterým se 

majitelé nevěnují, projevilo by se to pravděpodobně na výsledcích více.

Ostatní vlivy

Ačkoliv byl experiment prováděn v konstantních podmínkách uzavřené cvičebny 

Psiško, kterou všichni psi dobře znali, nelze nikdy zcela vyloučit rušivé vlivy z prostředí. 

Rovněž je třeba mít na paměti, že psi jsou živí tvorové, nikoliv stroje, a někdy se stane, že se 

jim cvičit nechce. I když jsme se snažili podmínky co nejvíce standardizovat a vybrat psy ve 

výcviku spolehlivé, ani náš experiment se neobešel bez působení ostatních vlivů. Proto jsme 

byli v několika situacích nuceni provádění experimentu přerušit a odložit na další lekci.

Možné rozšíření studie

Naše studie byla pouze pilotní. I na relativně malém vzorku subjektů, který se ukázal 

jako statisticky nesignifikantní, se nám podařilo otestovat, že psi jsou skutečně schopní se 

antropomorfizační metodou daný cvik naučit, a to s poměrně vysokou úspěšností. Abychom 

však mohli vyvodit jednoznačné závěry, bylo by potřeba provést experiment s větším počtem 

subjektů. Rovněž by bylo zajímavé do budoucí studie zkusit zapojit trénink „Do as I do“ (viz. 

kapitola 2.4.3.) coby třetí metodu a srovnat, nakolik úspěšní by byli psi učení napodobováním 

člověka. Případně by se dala otestovat i možnost, že by pes napodoboval chování jiného psa. 

Zvažuji, že studii z této bakalářské práce dále rozšířím v rámci své diplomové práce na 

navazujícím magisterském oboru. 
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5. Závěr

Antropomorfizace psů je v moderní společnosti velmi častý jev. Majitelé často o svých 

psech uvažují jako o členech rodiny. Na psy mluví zvláštním druhem řeči, kterému se říká 

baby talk, tedy stylem, jakým mluví matky na děti. K antropomorfizaci se uchylují rovněž při 

výcviku, zvláště když pes nechápal, co se po něm chce. Majitelé pak tvrdí, že jim pes moc 

dobře rozumí a je pouze tvrdohlavý. V praktické části práce jsme tedy provedli experiment, 

který testoval celkem 20 psů. 11 z nich bylo cvičeno antropomorfizační metodu, která 

spočívala v tom, že jim majitel úkol vysvětloval jako dítěti. Zbylých 9 tvořilo kontrolní 

skupinu a bylo cvičeno osvědčenou metodou tvarování. Z výsledků vyplynulo, že 

v experimentální skupině se úkol zvládlo naučit 7 psů a v kontrolní skupině 6 psů. Z toho lze 

usuzovat, že psi jsou schopní se úkol naučit i antropomorfizační metodou. Nicméně srovnání 

antropomorfizačního učení s metodou tvarování nebylo možno provést, protože po provedení 

analýzy nám vyšlo, že rozdíl v uvedených datech není signifikantně významný, a nelze tedy 

vyloučit, že výsledky, k nimž jsme dospěli, nejsou jen dílo náhody. Pro přesnější výsledky by 

bylo potřeba provést experiment s vyšším počtem respondentů.

V dalším výzkumu by bylo zásadní provést experiment s výrazně vyšším počtem 

respondentů. Jednak proto, aby se podařilo srovnat obě výzkumné skupiny a ověřit, zda bude 

výsledek stále nesignifikantní, jednak proto, aby se mohly do výzkumu zahrnout i jiné 

fenomény z dotazníkové studie. Zajímavé by bylo provést srovnání v rámci jednotlivých 

plemen či zkoumat, nakolik se na úspěšnosti podílí to, kde pes žije (město x vesnice; 

v domácnosti x trvale venku). Rovněž by nový náhled na problematiku mohlo přinést 

srovnání s další tréninkovou metodou. Myslím, že k tomuto účelu by dobře posloužila metoda 

„Do as I do“, kdy se pes na určitý povel učí napodobovat chování majitele. Případně by se 

dalo zkusit naučit psy, aby napodobovali chování předváděné jiným psem. Trénink 

napodobování je však poměrně složitý a zdlouhavý, a protože zatím neexistuje početnější 

skupina psů, kteří trénink nápodobou již umí, zabralo by to výrazně více času. Doporučovala 

bych v budoucích studiích rozdělit testovací fázi na několik částí, aby nedocházelo k tomu, že 

budou psi odmítat opakovat mnohokrát ten samý cvik bezprostředně za sebou.

Fenomén antropomorfismu a chov psů je těsně spjatý. To, co lze považovat za 

vědecký fakt a to, co je již antropomorfismus, se však s postupujícím výzkumem mění. Do 

poměrně nedávné doby antropomorfizoval ten, kdo o psovi řekl, že je schopen prožívat 
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emoce, dnes už je tento fakt vědou uznáván. S velkým rozvojem výzkumu kognitivních 

schopností psů v posledních letech zjišťujeme stále nové překvapivé poznatky o psech. Kdo 

by ještě koncem minulého století vůbec věřil, že věda potvrdí, že psi jsou schopní 

napodobovat člověka, že s námi dovedou komunikovat (upoutat naši pozornost) či že mají 

vrozenou dovednost orientovat se podle našich gest? Možná se v budoucnu dočkáme i studií o 

tom, nakolik psi rozumějí, co jim říkáme. Ostatně, celý svůj život tráví pozorováním našeho 

chování. Právě tato myšlenka stála u zrodu této práce. Věřím, že budoucí výzkumy nám 

přinesou odpovědi na mnoho otázek o unikátním vztahu člověka a psa.
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7. Přílohy

Tabulka č. 1 – data o respondentech získaná z dotazníku

Číslo Věk psa Plemeno Pohlaví 
psa

Průkaz 
původu

Od 
štěněte

Pes bydlí: Počet 
hodin 
denně 
sám

Počet psů v 
domácnosti

Město x 
vesnice

Věk 
majitele

1 22 
měsíců

Malý 
knírač

fena ano ano V bytě 0 1 město 51

2 2 roky Pudl 
královský

fena ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

0 5 vesnice 56

3 3 roky Border 
kolie

fena ne ano V bytě 10 2 město 25

4 6 let Louisiánský 
leopardí 
pes

pes ano ano V bytě 9 3 vesnice 41

5 2 roky sheltie pes ano ano V bytě 4 1 město 19

6 2 roky Border
kolie

fena ano ano V bytě 4 2 město 23

7 23 
měsíců

Zlatý 
retrívr

pes ano ano V bytě 6 2 město 48

8 22 
měsíců

Zlatý 
retrívr

fena ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

5 4 město 45

9 22 
měsíců

Zlatý 
retrívr

fena ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

0 2 vesnice 57

10 19 
měsíců

Zlatý 
retrívr

pes ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

0 1 město 56

11 3 roky Hovawart fena ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

8 2 město 54

12 2 roky Zlatý 
retrívr

pes ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

6 2 město 47

13 5 let Dalmatin pes ano ano V bytě 8 1 město 43

14 1,5 
roku

Border 
collie

pes ano ano Trvale venku 0 1 město 11

15 2 roky kříženec fena ne ano V bytě 2 1 město 34

16 5,5 let kříženec fena ne ano V bytě 5 2 město 29

17 14 
měsíců

Border 
collie

pes ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

7 1 město 36

18 5 let Čivava pes ne ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

1 3 město 50

19 5 let Louisiánský 
leopardí 
pes

pes ano ano V domku 
s přístupem 
dovnitř

9 3 vesnice 41

20 2 roky Zlatý 
retrívr

pes ne ano V bytě 8 1 město 29
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Tabulka č. 2 -  Výsledky ANTROPOMORFIZAČNÍ METODY

Číslo

Počet 
úspěšných 
pokusů

Úspěšnost 
psa Naučil

1 7 70% ANO

3 9 90% ANO

7 10 100% ANO

9 4 40% NE

10 1 10% NE

11 10 100% ANO

12 10 100% ANO

13 6 60% NE

14 5 50% NE

15 10 100% ANO

20 7 70% ANO

Tabulka č. 3 - Výsledky TVAROVÁNÍ

Číslo

Počet 
úspěšných 
pokusů

Počet 
neúspěšných 
pokusů

Úspěšnost 
psa Naučil

2 10 0 100% ANO

4 10 0 100% ANO

5 1 9 10% NE

6 2 8 20% NE

8 10 0 100% ANO

16 10 0 100% ANO

17 4 6 40% NE

18 10 0 100% ANO

19 10 0 100% ANO
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Tabulka č. 4 – Srovnání metod

Počet úspěšných 
pokusů –

ANTROPOMORFIZAČNÍ 
METODA

Počet úspěšných 
pokusů -

TVAROVÁNÍ

7 10

9 10

10 1

4 2

1 10

10 10

10 4

6 10

5 10

10

7
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Příloha 1 - Informovaný souhlas účastníků experimentu

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ EXPERIMENTU

Výzkum: Antropomorfizace a její vliv na postup při výcviku psa

Prováděný experiment je anonymní, což znamená, že nikde nebude uváděno moje jméno. Moje účast 

na experimentu je zcela dobrovolná a kdykoliv během provádění experimentu jej mohu přerušit. 

Mám právo také kdykoliv experiment ukončit. Jsem si vědoma toho, že z průběhu experimentu bude 

pořizován videozáznam. Tento videozáznam bude důvěrný a bude sloužit pouze pro účely bakalářské 

práce Lucie Stemmerové: Antropomorfizace a její vliv na postup při výcviku psa. V této bakalářské 

práci, ani v případných výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by mě 

bylo možno identifikovat. 

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením experimentu:                      ano                       ne

Přeji si být informována o výsledcích výzkumu:                                             ano                       ne

Podpis: ____________________________________
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