
Co můžete od konzultace se mnou očekávat a co získáte?

Společně si ujasníme, jakého psa si po svém boku přejete mít, co
od svého psa očekáváte

Pes má umět sedni, lehni, čekej, pojď, volno, ke mně? Má být z Vašeho 
mazlíčka sportovní šampion, gaučák nebo jen pohodový parťák pro všední 
život?
Vše si jsně specifikujeme, abychom věděli, co budeme pejska učit a co vlastně 
chcete, aby uměl. Se svým psem můžete dokázat téměř cokoliv, ale 
nejdůležitější krok je to, umět si říct, co to bude, a právě to si společně 
ujasníme.

Naučím Vás, jak se pomocí jednoduchých kroků stát pro svého psa
spolehlivou autoritou, která svého psa ochrání, a kterou pes chce

přirozeně následovat

Kdo je přirozená autorita? Je to člověk či tvor, který svoji rodinu (smečku) 
vede, chrání a je to někdo, na koho je za každých okolností spolehnutí. 

Žádné zvíře se ve smečce nikdy nestane vůdcem, pokud nesplňuje tyto 
atributy, přičemž zvíře ve volné přírodě si nikdy toto postavení nevymůže 
násilím či zastrašováním.

Já Vás naučím, jak se takovou správnou autoritou pro svého psa stát a jak 
jednodušše tyto prvky správného vedení převést do vztahu s Vaším psem. 
Výhoda pro Vás? Jste pro svého psa čitelní a transparentní.

Naučím Vás, jak se svému psovi postarat o zaměstnání a úkoly
nezbytné pro jeho sebedůvěru a pocit úspěchu

Pes, který nemá žádné ,,zaměstnání,, , úkoly, povinnosti a režim se velmi brzy 
začíná nudit a vymýšlí si tedy program sám. A potom začínají problémy pro 



Vás. 

Protože pokud pes nemá žádný režim, hranice a omezení, není tím pádem pod
kontrolou a velmi brzy se stane nezvladatelným. 

Ničení věcí, kousání, štěkání, vynucování si pozornosti, přenesená agrese na 
ostatní psy či lidi z důvodu frustrace...toto je jen výčet chování, které začne 
Váš pes předvádět, pokud se nudí a nemá žádné mantinely.

Je Vaší povinností postarat se svému psu o práci a zaměstnání, protože jedině 
tak uspokojujete jeho základní životní potřeby a jedině tak může být Váš pes 
šťastný, ovladatelný, pod kontrolou a cítí se milovaný. 

Mezi typická zaměstnání pro psy patří:
– práce za jídlo (jako odměna, která má pro psa zpravidla tu nejvyšší 

hodnotu – pes vždy získá)
– výcvik poslušnosti (pro to, aby měl pes sebedůvěru ve své schopnosti a 

pocit vlastní důležitosti)
– pes zcela jasně ví, co smí a co nesmí (aby nemusel být bezdůvodně 

trestaný a cítil se bezpečně)
– nošení břemen (batůžek se zátěží)
– disciplinovaná procházka (chůze u nohy, kdy si pes všímá převážně Vás 

a ne okolí)
– psí sporty (běh, plavání, agility, obrany, stopování...)
– všechny možné aktivity vhodné pro daný typ plemene

Zaměstnání pro Vašeho psa vybírám pečlivě a vždy tak, aby se u daných 
aktivit cítil dobře a dělal je rád.

Ukážu Vám, které místo v rodině je pro Vašeho psa to nejlepší,
správné místo, ve kterém se pes cítí bezpečně

Místo, na kterém se Váš pes cítí bezpečně a šťastně je v rodině vždy až to 
poslední. Díky tomu psovi nedáváte žádnou zodpovědnost a pocit, že musí 
cokoliv řešit. Může Vás v klidu a poslušně následovat a být věrný.

Každý pes potřebuje vědět, kam přesně patří a co je jeho úkolem. Pokud mu 
tuto pozici přesně neurčíte a nechováte se podle toho,  začnou opět problémy 
s chováním. 

Jen malé procentu psů je přirozeně dominantních a mají psychicky a fyzicky 
na to být vůdcem smečky. Ale každý pes touží ve svém světě po rovnováze. 
Chce, aby mohl někoho následovat. Chce být vedený. 

Ale  pokud v prostředí, kde žije žádná rovnováha není, pokusí se ji vždy 



nastolit sám a po svém – psím způsobu.  Postaví se do pozice vůdce smečky a 
bude si sám rozhodovat o tom, co a kdy se bude dít (vynucováním, štěkáním, 
vrčením, hlídáním si svého teritoria, kousáním...)...a šťastný rozhodně 
nebude.
A proto je velmi důležité mu tuto pozici jasně určit a pak už na ní nic neměnit.

Budeme spolu ihned uvádět do praxe vše, co Vám povím a na konci
konzultace budete schopni sami se svým psem úspěšně pracovat

Protože mi záleží především na tom, aby se Váš vztah se psem trvale zlepšil, 
velmi si zakládám na tom, abyste jasně pochopili, co máte dělat.
A protože nejlépe se vše naučíte tím, že to děláte, tak se ihned vše prakticky 
pod mým vedením učíte a uvádíte do praxe. Účinnost této metody je 98%. 

Automaticky získáte větší sebedůvěru, která je pro správné vedení
psa nezbytná

Při manipulaci a jednání se psem si vždy musíte věřit a vědět, co děláte. To se 
Vám lehce podaří, jen když budete vědět, co máte dělat a budete si ve svém 
jednání důvěřovat.

Tím, že já Vás naučím, jak se svým pejskem pracovat a jak s ním správně 
komunikovat, tak se automaticky zvýší Vaše sebedůvěra. Váš pes s Vámi bude 
ochotně spolupracovat, poslouchat Vás a respektovat jako svoji autoritu, se 
kterou se cítí v bezpečí a šťastný.

Odstraníme spolu u Vašeho psa zlozvyky a vybudujeme nové,
správné návyky

Mezi psí zlozvyky patří vše, co je obvykle v lidském světě považováno za 
problémové chování.

Je to např.:
    

– kousání a tahání věcí, pokud si psa nevšímáte, vyštěkávání a kňučení, 
aby na sebe pes upozornil

– pomočování, jakmile psa opustíte, i když je vyvenčený
– vynucování si různých aktivit, i když Vy máte na práci zrovna něco 

jiného    
– neschopnost psa přivolat k sobě, i když pes ví, že jej voláte

Toto všechno bývá obtěžující chování, které brání Vašemu spokojenému 
životu se psím parťákem. 
My společně tyto zlozvyky odstraníme a nahradíme je novými, správnými 
návyky, které zlepší kvalitu Vašeho společného života.



Průběh konzultace

Když Váš pejsek začne zlobit, obvykle kořeny problému začnou právě v místě 
jeho domova, jeho teritoria, ve vaší přítomnosti.
Proto, aby měla konzultace ten správný smysl, byla účinná a vedla v co 
nejkratším čase k uspokojivým výsledkům, preferuji a zakládám si na první 
konzultaci u Vás doma.

Zde Vám v bodech pro Vaši představu napíši, jak moje konzultace 
probíhá:

– přijedu k Vám domů
– zhodnotím Vašeho pejska – jeho chování a postavení v rodině, a tím i 

příčinu jeho problémů s chováním (které mohou být někdy i jiné, než vy 
se domníváte nebo jich může být víc)

– s Vámi nastavím program rehabilitace tak, aby byl pro Vás i Vašeho psa 
co nejlepší (čas, správný druh výcviku...)

– poté přecházíme k praktické části, kdy jdeme s pejskem pracovat 
(odstraňovat příčiny nevhodného chování)

– ze začátku je nejlepší, když se jenom díváte a vstřebáváte nové 
informace (ze zkušenosti se náprava podaří rychleji) 

– následně jste aktivně zapojeni do procesu a společně s mojí pomocí 
pejska napravujeme a uvádíme jej zpět do jeho přirozeného stavu (tzn., 
že ho učíme být opět šťastným psem)

– v průběhu konzultace a terapie se můžete na cokoliv ptát
– na závěr probíhá shrnutí celé konzultace a terapie, doplňující otázky a 

pak ještě další možnost si nové zkušenosti znovu vyzkoušet
– nikdy neodjíždím od klienta dřív, než jsem si jistá, že vše, co 

jsme probírali důkladně a správně pochopil
– následná možnost konzultace po telefonu




