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A 
 

 
Hodnocení 
projevu psa, 
zejména při 
posuzování 

Temperamentní, 
ovladatelný, bez 
projevu strachu 
či agresivity 

Hůře 
ovladatelný, při 
předvedení 
nevydrží 
v postoji. Nebo 
jedinec bez 
projevu 
temperamentu, 
nadměrně 
klidný, omezená 
aktivní reakce 

Nejistý, uhýbá, 
projevuje strach 
z neznámého 
prostředí či 
předmětů. Uhýbá 
při měření či 
kontrole zubů   

Mírný 
strach, není 
agresivní. 

Silné projevy 
strachu. Pes je 
mírně 
agresivní vůči 
lidem a psům 
(ze strachu) 

Agresivita vůči 
lidem nebo obtížně 
zvladatelná 
agresivita vůči 
psům. 
Silné projevy 
strachu 

 

B 
 
Temperament 
 
snaha 
spolupracovat 

Pes projevuje 
živý zájem o 
předmět 
(hračku) v ruce 
psovoda. Po 
odhození za ním 
vybíhá a přináší 
psovodovi, na 
první pokus 

Pes má zájem o 
odhozený 
předmět, 
radostně 
vyběhne a 
uchopí předmět,  
ale nechce 
předat 
psovodovi. Je 
potřeba více 
pokusů 
k dokončení  

Pes projevuje 
zájem o 
odhozený 
předmět, ale po 
doběhnutí ztrácí 
zájem o předmět. 
Psovod psa 
přivolá. 

Pes 
projevuje 
zájem o 
předmět až 
po větším 
vyprovoková
ní nebo 
k předmětu 
dojde a více 
nejeví 
zájem, 
psovod psa 
přivolá. 

Pes projevuje 
jen minimální 
zájem o 
předmět, nebo 
pes nereaguje 
na odhozený 
předmět, 
nutno 
opakovat, 
psovod psa 
přivolá. 

Pes projevuje jen 
minimální zájem o 
předmět ani 
nereaguje na jeho  
odhození, nebo pes 
nejde přivolat ani 
při více pokusech.. 

 

C 
 
Nárazový zvuk 
(odolnost 
nervové 
soustavy) 

Pes nereaguje – 
maximálně 
projeví mírnou 
reakci 

Aktivní reakce – 
štěkot   

Pes projevuje 
mírný strach 
(např. sklopí uši, 
stažený ocas ) 

 Zjevná 
bázlivost psa, 
pes se bojí -
nereaguje na 
psovoda, má 
snahu utéci 

Pes se stává 
z bázlivosti 
agresivním 

 

D 
 
Průchod 
skupinou osob 

Pes je dobře 
ovladatelný, 
neprojevuje 
agresivitu ani 
strach 

Pes je hůře 
ovladatelný 

Pes projevuje 
nejistotu ,až 
mírný strach 

Pes se ze 
strachu 
vzpíná, 
nechce vejít 
do skupiny, 
ale skupinou 
nakonec 
projde, aniž 
by byl  při 
průchodu 
agresivní 
vůči lidem 

Pes se stává 
ze strachu při 
průchodu 
skupinou 
agresivním  
na lidi ve 
skupině 

Pes není schopen 
projít skupinou a je 
agresivní vůči 
lidem 
 

 

E 
 
Průchod  skup. 
osob, z nichž 
jedna vede psa 

Pes je dobře 
ovladatelný, 
neprojevuje 
agresivitu ani 
strach 

Pes je hůře 
ovladatelný 

Pes projevuje 
nejistotu až 
mírný strach 
z druhého psa 

Pes 
projevuje 
mírnou 
agresivitu 
vůči psu, po 
napomenutí 
se zklidní 

Pes projevuje 
agresivitu 
vůči psu i  
přes 
napomenutí 
psovoda 

Pes je agresivní 
vůči psům už před 
vstupem do 
skupiny 

 
Prováděcí ustanovení + hodnocení povahy: 

A) Provádí se během celého průběhu posuzování psa (posuzování exteriéru, měření, kontrola zubů apod.) 
B) Majitel má psa na volno a ukáže psovi vlastní předmět (hračku, míček…). Následně předmět odhodí min. na 

vzdálenost 5m (je přípustné psa před odhozením vyprovokovat – povzbuzovat). Po odhození předmětu je 
možné na psa mluvit (nejde o cvik aportování, ale prokázání vazby a snahy spolupracovat mezi psem a 
majitelem) 

C) Reakce na nárazový zvuk má prokázat odolnost nervové soustavy a ovladatelnost při hluku, se kterým se pes 
může kdekoliv setkat. Na přezkoušení nastupuje najednou max. 5 majitelů se svými psy, kteří stojí zády 
k nárazovému zvuku v přirozeném postoji (pes stojí u levé nohy) na prověšeném vodítku.  



D) Skupinu tvoří nejméně 5 osob. Majitel má psa na vodítku a přijde přirozenou chůzí ke skupince, ve které se 
zastaví. Někdo ze skupinky si s majitelem psa podá ruku, další si pohladí psa. Následně majitel opouští 
skupinu. 

E) Skupinu tvoří nejméně 5 osob. Majitel má psa na vodítku a projde přirozenou chůzí skupinkou – jedna osoba 
ve skupince má psa upoutaného na vodítku. 

Pozn k bodu D) a E) 
= psi nemají košík. Chce-li majitel posuzovaného psa, aby měl jeho pes košík, je tento požadavek akceptován, 
ale pes již nemůže při hodnocení těchto disciplín obdržet číselné hodnocení 0,1, nebo 2. 

 
 


