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V předchozích dílech jsme se věnovali tréninkovým
postupům při pozitivním výcviku a samotnému
odměňování. Určitě ale nejednoho z vás napadlo' jak je to
s tresty. To se pokusím osvětlit v následujících řádcích.

Představte si, že váš pes tahá na vodítku.
Mys1íte si, že když ho zas a znova

,,r,1,cukáváte", že ho trestáte zataháni?
omyl. Ve skutečnosti psa zvykáte
na škubání vodítkem.
Tlest, takjak ho chápe operantní
podmiňování, je něco, co určité clrování
zastaví. Pokud musíte ,'trestat" stá1e

doko1a, jenom psa zrykáte na určité
nepohodlí (například škrcení obojku)'
Skutečný trestje třeba použít pouze
jednou či dvakrát.

Aby byl trest účinný
Aby by1 tfest účin1ý, musí být doručen
přesnč v okamžiku' kdy se zvíře chová
nežádoucím způsobem. Ne před ani po
a musí skončit přesnč ve chvíli, kdy ustane
nežádoucí chování. Aby byl trest účinný,
musí být tak siiný, ženežádouci chování
zastaví napoprvé nebo napodruhé. Má1o
dťrrazný trest nežádoucí chování
neodstraní, pouze ho na chví1i potlačí.
Když se ale chování opět objeví, k jeho
pot1ačení už nestačí to co prvně. Trestje
třeba zesí1ít. Jest1iže je obtížné správně
používat odměny, pak správné užití
trestu je ultraobtížné a lyžac1uje velkou
spoustu zkušeností.

Na co asimyslí?
Zřejmč největším rizikem trestu je jeho
špatné r'1'1oženi zviietem. Dejme tomu, že
psa učíme chůzi u nohy. Na obzoru se

objeví čtyřnohý kamarád a náš cvičenec
s nadšením i,yráží kupředu. Škub! Pes

udč1á kotrmelec vzad... Trenér je
přesvěclčený' že svéhcl psa právč potresta1

za opuštění správné pozice. A1e co když to
pes pochopiljinak? Co když si pes

nepříjemné škubnutí spojil s přítomností
druhého psa? Nikdo samozřejmě nemůže
zodpovědnč říct, na Co pes v dané chvíli
myslel' To povi až čas. Problém ovšem je,

že odpovědí může být velice nepříjemné

PozlTIvilíTREST
Jakmile se objeví nežádoucí chování,
jedná se o něco nepři|emného.
čemu se pes snaží vyhnout.
NopříkÍod: Pes tóhne na oodítku =
neiódoucí chooóní , bolestitlé škubnutí
ooilítkem = něco nepřÚemnéje přidóno.

ak už jsem se zmiňovala dříve 
' 
celý

pozitivní 1ýcvik je založenna
včdeckých podklaciech a r.ryzkumech.

Proto bych se teď ráda trochu včnova1a
termino1ogii. Každý zná s1ova ,,pozitivní"
a,,negativní"' Pozitivní je nčco dobrého
a negativní naopak. To ovšem neplatí
v pozítivním vycviku. Pozitívní jednoc1uše

znamená, že se něco přidá. Negatívní
znamená, že něco zmizí' Pro 1epší

představu.je tu nás1edqjící tabr-r1ka:

da1a dohromady posí1ení a tÍesty. To
proto, že jdou ruku v ruce . Nemťržete
pouŽít negativní posí1ení' aniž byste
použili pozitivní tfest. Je to 1ogické.
Nemťržete nechat zmizet něco, co není.
Vysvčt1írn vám to na příkladu s taháním na
vodítku: když pes táhne, pán škube
vodítkem (= pozítívní trest). Pes povolí
a škubání zmizí (= negativní posílení).
To samé p1atí pro negativní tťest
a pozitivní posí1ení. Pozitivnímu posí1ení

ilEGATNilI POSIIET{I
Jakmile se objeví žádoucí chování,
zmizí něco, co je zvířeti nepřijemné.
NapříkÍod: Pes poÍní, oodítko se
pror:ěsí = iódour' rooo6ri - pón
přestane škubat oodítkem = něco
nepříjemné 4mi{'

předchází negativní tÍest: pes táhne, proto
se pán zastaví. Vezme tím psovi možnost
pokračovat dá1 (= negativní trest). Jakmi1e
pes povo1í, pán se rozejcie, případně psa
ještě odmění pam1skem (= pozitivní posí1ení).

Coje to vlastně trest?
Připadá vám ta otázka hloupá? Ale není.

.,1
Po)$vní tfest ďnegativní posí1ení pracuje
prevá}n]e_ s'Mckým nepohodiím (stažení
obojku...) a zastrašováním (křik..).
Negativní trest a pozitivní posí1ení
\Tužívá odměn.

Jedno bez druhého není
Ne náhodou jsem v předchozím odstavci
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chování. Kupříkladu''naprosto
nepochopite1ná" agresivita na vodítku
{.,Musím toho psa zahnat dřív' než
to zase schytám!").

Výhodnějšíjsou odměny
Trestjako takor-ý zvíře nic neučí. Zvíře
pouze ví, co po něm nechcete. Proč to
nestačí? Váš pes má stá1e k dispozici
spoustu clalších možností, ze kterych si
musí v,vbrat a doufat, že tentokrát se trefi'
_\by se váš pes moh1 učit, potřebuje včdět,
co dě1at má' I pro vás jako pfo tÍenéÍa je
snazší psovi pomocí posílení označit
konkrétní požadované chování, než trestat
nespočet chování nežádoucích. Na začátku
by tedy mě1a vždy stát oclmčna, která
psovi řekne: ,,toh1e ocl tebe chci".

otázka rovnováhy
Ved1ejším produktem trestůjsou negativní
emoce, které si zvíře spojuje i se sr.1'm

trenérem. Každé potrestání o něco os1abí
pouto mezi psem a jeho pánem. Naopak
odměny s sebou nesou příjemné pocity,
a pÍoto toto pouto posilují. Domrrívám se,

že to by1 americlý trenér Gary Wi1kes' kdo
lycvík a r,1'chol'rr psa přirovna1
k bankovnímu účtu. Každá odměna je
vklad. Pomocí odmčn ted1, spoříte. Každý
trest si můžeme představit.|ako .4iběr

velké částky (což platí především
u pozitivního trestu). Pokud lybereme,
musíme naše úspory opět dop1nit'

Ce1ý q'cvik.1e otázkou rovnováhy
mezi v1dady a v1'bčry.

Tčžko vmčstnat téma, které by samo
lydalo rra celou knihu, na pár stránek
časopisu. Doufám ale, že jsem vám
prob1ematiku a1espoň trochu přiblíži1a
a že i vás zaujal pozitivní v-vcvik se všemi

možnostmi, které vám a vašemu
psovi nabízí.
Máte-li dotazy oh1ednč pozitivní1ro
r1icvíku, napište mi na Áussies@seznam.cz
a.já vám iáda odpovím.
Text a foto Ul:btíškopd Markéta
(spoluautorka Veronika Urb dškocd)

;3 Co si počít, když
štěně stiskne
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