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Mnozí z vás už určitě zaslechli něco o trénování s klikrem. Klik sem, klik tam.
Ups! Ono to nefun$uje! Nejspíš proto, že je velký rozdíl mezi pouhým klikáním
a klikr tréninkem. Kouzlo není v klikru! Je v tréninkovém postupu samotném.

ěkolik trenérů přiš1o na to, jak
docí1it maximálních qikonů bez
donucování, zastrašování

a fyzických trestů. Coje to za novinku?
Nejedná se o žádný lymysl moc1erní cloby,
a1e o léty prověřenou metodu založenou
na vědeckých poznatcíclr' Že se dá účinně
trénovat coko1i, dokázala například Karen
Pryorová, když nar'rčila kraba zazvonit na
zvclnečeh nebo i Richald Herrnstien tím,
že dokázal hřebenatku zajidlo
klapat lasturami.

Jalcý je princip učení?
Když se nac1 tím zamyslíte, tradiční lycvik
psů je za1ožen spíše na povčrách
a domněnkách jak by se to asi mělo dělat'

Naopak pozitívní trénínk (k1ikr trénink
je jednou z jeho variant) si

'.'' hned na začátku po1ožil
otázku: ,Jak se

(kočky, koně... a koneckonců i lidé) viastnč
lčí?" Základ učeníje v klasickém
pcrdmiňování (Vzpomínáte si na Pavlovovy
slintající psy?) a v operantním
podmiňování.
K1asickým podmiňováním získáme
takovou reakci na podnět, kterou úp1nč
vťr1í ov1ádat nemůžeme. Vzpomeňte si na
zubařskou vrtačku a pocit, když ji
us1yšíte... brrr. Nebo jak se vám začnou
sbí1rat sliny, když spatříte oblíbený dezert,
aniž byste mčli v ústech byť jen ma1inké
sousto. U tohoto podmiňováníjsou reakce

samovolné, často emocionálně
zesílené a vů1í neov1adatelné'
Páníček bere do ruky vodítko. Jú.'. jdeme

ven! Pes začne štěkat, štípat, skákat.
Připnete ho na vodítko a jdete ven. Tbkto
se pes naučí, žekdyž bude skákat a štěkat,
půjde ven. Teď mě prosím neukamenujte,
a1e je to naprosto stejné jako s dčtmi.
Loudění sladkostí v obchoděje za1oženo
na stejném principu. Když budu

dostatečně d1ouho otíavovat' dostanu,
co chci. Toto operantní

podmiňování je

principu' Že pes bude opakovat odměněné
chování. Zátoveň' se bude snažit \,Thýbat
dč1ání toho, po čem následovala negativní
oclezva' Da1ší chováníjiž bude probíhat
d1e lyhodnosti. Právě to, co je odměněno,

.je qfhodné' a pravděpodobně bude
zopakováno. Nabízené chování je
dobrovo1né a zcela ovladatelné vů1í.

.|ako první popsa1 toto pravid1o o chování,
které je řízené nás1edky, Ámeričan Bdward
Thorndíkejíž v 19' sto1etí. Tuto teorii
učení pomocí odměn pak rozvinu1 B. F.

Skinner. Přišel také na to, že trest chování
nelytváří, a1e může ho pouze pot1ačit. Je
to naprosto 1ogické, avšak hodně
přeh1ížené pravid1o. Zvířata (samozřejmě
i 1idé) mají snahu opakovat to, z čeho maji
užitek, a zárovei mají snahu upouštět od
chování, které nic nel'ynáší. Pes se bude
chovat přesně talq jak se mu to hodi.Když
se mu osvčdčílo skákání a štčkání, aby se

dosta1 ven, pochopitelně to lyzkouší
i příště. Na násje, abychom této
skutečnosti dokázali r,yužít v náš
prospčch!
odmčňování je poměrně jednoduché
a hlavně užasně ičinné. Každý úspěch
zésisínejen na odměně, ale í na
schopnosti odměňovat ve správný

okamžik Našimi reakcemi můžeme
získat operantního psa, tedy

psa, ktery chce
experímentovat
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s nabíZením nejrťrznějšího chování a.je
vžcly připraven se učit. Sen každého!

odměny nefun$ují!
Samozřejmč každý používá při ýcviku
odměňování. Podstatou je, že pes odměnu
chce získat. Pokud tomu tak není, nejedná
se o odmčnu. Dost často se setkávám
s 1idrni, kteří svého psa odměňu.jí
nevhodným způsobem. Každý pes je
uníkátní, a proto může být,,to ne.j1epší"

zce1a ocllišné pro mého psa a pÍo psa
mého kamaráda. Nikdy si nenechte od
jakéhoko1iv trenéra vnutit, jak máte
odrněňovat psa. Například pokud vám
někdo řekne, že jeclinou odměnou je
přetahování o kořist a jínak svého psa
neoclměníte' poděkujte a bčžte dá1. Dost
často také na agi1ity s1ýchám' že pes, co
nemá nejraději hračky, nemůže být dobď.
Da1ší omyl! Krásným příkladem přesného
opaku je proslu1ý agility tým Silvía
Tikman a La, které cvíčí právč zajídlo.
Svého psa byste mě1i zrlát nejlépe ze
všech, a proto právč r,y můžete ne.i1épe

usoudit, co má rád. Pro trénink a t'chovu
je opravdu dobré si sestavit stupnici
oblíbenosti. Tá nejsi1nčjší odměna
(tedy to, co pes skutečně zbožňu.1e) by
měla být pro opravdu těžké situace.
Napříklac1 pÍo psa ve1rni nejisté1ro
v místnosti p1né lidí je velmi těžké
zachovat ch1adnou h1avu v přelidněném
pokoji' Vždy, když nejsilnější odměnu

pouŽijete pro uk1idnění v méně náročném
plostředí, se tímjejí účinnost snižuje'

V čem je to tak pozitivní?!
Jednoduše v tom, že se nepoužívá trest,
jak ho známe (například použití fyzickélro
násilí, křičení nebo zlyšování hlasu). Vždyť
psovi musím dát znamení, když dělá nčco

špatnč. Ano, částečněje to pravda.
Klasické tresty by však měly příjít ve
správný okarnžilq aby moh1y,být účinné,
a i tak se může napáchat pěkné zlo. Trest
navíc přestává být účinný s každým da1ším
opakováním. A můžeme si být vůbec jistí,
s čím si pes trest skutečnč spojil?
Učebnicor-1'm příkladem.je chůze u nohy
na vodítku. Pes uvidí psího kámoše
a s touhou si hrát vyrazí vpřed. Každý má
tenclenci škubnout vodítkem v domnční,
že trestají vzdálení se od nohy. Za cobyl
trest psíma očima? Za to, že opustíl pozici,
nebo za to, že si chtčl hrát?
U pozitivního trénování.je už to, že
nepřijde odměna, signá1 označující
nežádané chování. To, za coje odměněn,
se stává q,hodným a ostatní? Proč by
opakoval chování, z kterélro nic nekáplo!
Používáním trestů naopak pes znejistí.
Místo nadšeného očekávání odměny bude
v napětí,jest1i náhodou nepřijde pokárání.

Vždy je 1epší se nejdříve zamys1et, co může
psa vézt k danému chování, a až pak ho
začít adekvátnč řešit! Na můj vkus aŽ příliš
často slýchám qýro19' typu: ,,Ten pes je
úplně blbej!" Co si pak asi říkají psi?

Již existuje ohromné množství literatury
na toto téma, avšak zatim žádná neni
v češtině. I to svědčí o tom,.iak náš
trénink psů (a nejen jich) poku1hává.
Nerrí na čase to změnit?
Text a.fbto Markéta lJrbdškoad
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