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ři pozitir'ním tréninku získár-áme
nové chování čtr.řmi způsobi_.

Jsou to capturing. shaping,
luring a nakonec modeiing.

Capturing (zachycení):
oc1měňujeme fovnou cí1ové chování, které
zvíře SÁMo nabízí. Chceme-1i tedy psa
naučit zvedat tlapku, počkáme, ažji pes
sám od sebe zvedne dostatečně \Tsoko,
a přesnč v té chví1i ho odmčníme.
Zachytíme kompletní žádoucí chování.
Tento způsob je r,yníkající pro učení
jec1noduchých chování, která pes
přirozeně často nabízí. Napřík1ad sedni.

Shaping (formování):
Existují chování, kterájsou buď pří1iš
složitá, nebo pfo psa tak neobr,yklá, že
bychom na nč moh1i čekat celý život. Na
řadu přlchází shaping' Cílové chování
rozdčlíme na ma1é, snadno proveditelné
úse1ry' V případč zvednutí tlapky nejprve
odmčníme pouhý pohyb tlapkou. Pak
zr,yšíme nároky a budeme odmčňovat jen
mírné nadzvednutí. Potom qýraznčjší.

Ještě ýraznější a.'. pes drží t1apku u svého
ucha. Tímto způsobem maximálně
podporujeme kreativitu a myš1ení.
I u s1rapingu pes veškeré chování, které
odměňujeme, nabízí sám od sebe' Psovi
neraclíme, jen odmčňujeme to, co sám od
sebe provede. Aby tedy dostal odměnu,
musí sám r,ymys1et, co má udčlat. Výhoda
je v tom, že pes se p1nč soustředí jen na
požaclovaný cvík Tento postup je však pro
páníčky ze začátku doce1a náročný.
Vyžaduje předtréninkovou přípravu.
Záklaclem úspěchu je správné
,,rozporcování" cí1ového chování. Své
nároky bychom mě1i zlyšovat tak, aby by1
pes neustále ve většině pokusů úspěšný
a zároveň aby se muse1 neustále snažit. Je
dobré udčlat si konkrétní plán, jak během
tréninku postupovat. Pravdčpodobně
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budete mít snahu psovi pomáhat
a napovídat mu. odo1ejte a úspěc1r se
dostaví! Načasování odmčny je rovnčž
ve1mi dů1ežité. Pokud od psa chcete tlapku
nahoře, a1e soustavnč ho odmčňujete, až
když ji má zpět na podlaze, těžko
pochopí, co po něm chcete.

Luring (navádění):
Třetím způsobem je navádční' Pes
požac1ované chování nenabizí sám od
sebe. Získáváme ho pomocí návnady
(pam1se( hračka, target...). Jak to použít
při zvedáni t1apky? Můžeme třeba v d1ani
sevřít pam1sek a pěst podržet před psem.

Jakmile zvedne tlapku, aby pamlsek z vaší
ruky 

''l'yškráb1", odměníte ho. Probiém je,
Že pes se vic než na v1astní chování
soustředí na návnadu. Proto je dťrležité
návnadu co nejrychleji odstranit.

Modeling (modelován0:
Psa do požadované pozice jednoduše

,,vymode1ujete". Chcí, alry pes zvedal
tlapku? Tlapku zvednu a psa pochválím.
Tento způsob pozitivni trenéři v podstatě
nepoužívají. Pesje zde zce1a pasívní
a těžko říct, co se vlastně učí'
To není to. co chceme.

Budujeme sebevědomí
Už jsem zm|nila, že capturing a především
shaping podporují myšlení našich psů.
To ovšem není všechno. Tento způsob
tréninku má takřka zázračné účinlg' na
sebevědomí psa. Jak je to možné? Jakmile
pes pochopí, Že právějeho chováníje to,
co mu r,ynáší odmčnu, získává ve sr.ych
očích kontrolu nad sr.1'm okolím. Sám se
může rozhodnout, kdy dostane odměnu,
protože svoje chování umí ov1ádat. Už
neníjen pasivní figurkou v bláznivém
svčtě' Stává se z nčj aktivní hráč. To by
zvedlo sebevčdomí každému.

Mýtus nejinteli$entnějších psů
Jak se vlastnč hodnotí ínteligence psů?!
Velice často se říká, že teriéři jsou příliš
paIičatí nebo Že severští psijsou
ner,ycvičite1ní' 'Na nč musíte tvrdč!"
Přesně tenhle rýrok se opírá.|en o ochotu
psů podrobit se klasickým metodám
q,cviku' Tito psi byli šlechtčni k přežití
ve tvrdých podmínkách nebo
k téměř samostatnému žití. Proto.je tvrdší
zacházení nepřesvědčí. Způsob, jak
takového psa trénovat, je ukázat mu, že to,
co chcete r.y, je pro nčj lyhodné. Že musí
nčco udělat, protože mu to řekneme, ho
nepřesvědčíl Nejedná se o inteligencí, a1e

o způsob komunikace mezi r-rámi a psy.

Slova vs. pohyby
Než začneme přidávat slovní povely, mčli
bychom si uvědomit' že psi lidské řeči
NERoZUMĚ]Í. Mohou si pouze \Ttvořit
spojení mezí určitým zvukem, ktery
dě1áme, a jejich chováním. Náš pes neví,
co znamená ,,sedrri!" jen proto, že my to
víme! Pro psy je mnohem přirozenčjší
komunikovat řečí tč1a. Často si myslíme,
že náš pes provádí určité chování na
slovní povel' Ve skutečnosti ale zároveň se
s1ovním povelem dáváme psovi signál
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Kombinací klasického a operantního podmiňoVání můžeme naučit
téměř jakékoliv zvíře cokoliv, čeho je fyzicky schopno. Ale jak?

ShapinSem
se slalom
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tělem, na kte4f pes reaguje. To, čemu se
říká paličatost nebo neposlušnost,
bywá velmi často jen špatnč naučený
s1ovní povel.

Zapojování povelu
Pocl1e způsobu, jakým se rozhodnete
získat nové chování, se bude lišit
i okamžik, ve kterém přidáte k chování
povel. Při luringu a modelingu říkáme
povel od začátku. Chování získáváme
pomocí návnady nebo fyzické manípu1ace.
Víme tedy, kc1y se piihodí, a můžeme
ovlivnit jeho podobu. Opakováním povelu
bezprostředně před každým provedením si
pes lytváří spojení mezi povelem a sr-1'm

chováním. Postupně ubíráme naši pomoc.
LI shapingu a capturingu nejprve žádný
povel neříkáme. Pes dané chování nabízí
samostatně. Potřebujeme ted; napřed. cbv
přesnč pochopi1, co od nčj očekáváme.
Potřebnou informaci mll poskytne
odměna. Navíc u shapingu se vychozí
oclměňované chování vyraznč 1iší od
cílového' Povel přidáme,ažkdyž pes stá1e

dokola nabízí konečné chování ve formě,
jakou chceme. Před přídáváním pove1u si
musíme být opravdu jistí. že pcs chování
skutečnč pochopi1. Přidáte-li pove1

k nedokonalemu chování. je pro psa
mnohem těžší rozlišit. co je to správné
provedení daného povelu. Psí tcnto
předčasný krok včtšinou překonEií.
Nedokona1á varianta se však může znovu

objevit například ve vypjaté situací
(například pruní závody)' Proto.ie lepší
pove1 přidat až k perfektnímu provedení.
Existuje něko1ík způsobů, jak chování
dostat pod povel. Pod1e měje nejsnazší
tento: Pove1 začneme říkat v průběhu
požadovaného chování. Postupnč povel
piesouváme na začátek chování. pak tčsně
před něj. odměňujeme jen chování
s 1lovelem' Nakonec iíkáme pove1 dřív,
než pes jakkoli naznačí dané chování.

Jak moc odměňovat?
odmčňovat b;chom mčlj tak. aby chtěl
pes.|cště a.ieště.
Pokud odmčňujeme pií1iš často, mrháme
cl-itivostí po přídavku. Jestliže však
odměňujeme má1o, můžeme svého psa
mást a nakonec i odradit. Pamlsk; by
proto mčl1 být skutečně lnalinkc.
abychom mčli možnost psa odměnit
úměrnč ýkonu. Více malinkých pamlsků
za skutečnč bravurní provedení
a jeden kousínek za průměrný pokus.
Cílem není psa nakrmit, a1e navnadit!
Stejné.ie to pro všechny typv odmčňováni.
Zádný pes ncvydrží žrít nebo si hrát
dolre kortečna.
Pokud začínárrre s učením nové
clovednosti. mčli bychom odrnčňovat ve
včtší míře. Když vidíme, Že pes rcagujc
jistč'. můžeme oclmčňovat ménč.
Už samo chováníje pro psa příicmné.
Parnatujmc ovšem na jednu důle žitou věc.
Chování není nikdy upevněné natolik, aby
nemuselo být odměňovánoi ! l

Nemusíte psovi až nadosmrti cpáL za
každe secinutí pamlsck rrebo hračku. alc
čas od času b;ste ho odmčnít mčli. Pes
musí 1'lo celý život vědčt. že dané
chování je stá1e vyhodné.
0dmčny b; měly vŽdv souviset
s reakcemi našelro psa. Pokucl mu ne ní
jasné, za co je odměna, posilujeme jen
jcho žaludck Mysl zůstává ncdotčeni.
Text a foto Mal,kéta lJrbdnkor:d
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Slípcrnce o kousonce ubližuii vošemu psovi. Próvě proto musí ektoporoziŤikum
zostovit blechy, klíšťotr: o komóry iešlě před iim, než se moií šonci nosdi'
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Klíšťoto o blechy způsobu jí ne klid c bolesl vošeho pso'

Krev sojicí ekfoporozili čosio pře nóšeií pŮvodce nemocí icko boreliózg,
bobesiózo o leishmoniózo.

Áďvantixs díky svénru
{*egl ffi &&'lťs-|.{ "-učjnk q
odpudí vět*ínu k'íšťat" komárů
a muchniček dříve. neĚ eačnou sát.
Klišťata a bl*ehy účlnně usnrntí"
T* znamená mérně trápení a více
pohodlí plo vaš*h* psa.

Odpudí klíšťata pii kontaktu
s kůŽi psa a pak je usmrtí.

V něko]ika minutách zabrání
blechám kousat a pak je u;mrtí'
Navíc jeŠtě odstraní |arvy v blizkén
proslřed i ošetřeného psa'

odpudí komáry a rrruchničky.

K dnstání u vaš€ho Vetsrináře
a ve líybranýeh lékárnách.

proti klíšťotům, blechóm o komórům
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