
TRÉNINK POZITIVNÍM POSILOVÁNÍM PODLE FRANTIŠKA ŠUSTY 

Chcete si během jednoho dne osvojit nebo jen osvěžit principy 

pozitivního tréninku, uvidět desítky videí nejen o psech, projít si 

v ukázkách to, co píšu ve svých knížkách? V tom případě jste vítáni 

13.5. V Hotelu Svornost v Praze Dolních Počernicích, kde 

v příjemném prostředí a s veškerým zázemím místní restaurace 

probereme všechno, co nám čas a síly dovolí. 

PSŮM VSTUP MOŽNÝ (I KDYŽ CVIČIT S NIMI NEBUDEME), HOTEL NABÍZÍ I UBYTOVÁNÍ   

Kdy, kde a co? 

Sobota 13.5. od 9:30,  

Hotel Svornost v Dolních Počernicích, http://www.svornost.cz 

Úvod do pozitivního posilování a pozitivní posilování podrobně (intenzivní nalejvárna 

základních i pokročilých principů pozitivního tréninku) 

Náplň:  

- Co je to trénink pozitivním posilováním a proč " cvičíme za 
odměny" ještě neznamená, že " pozitivně posilujeme".  

- Proč a kdy pozitivka funguje? - hlubší fyziologická a psychologická 
podstata pozitivního i negativního posilování  

- Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?  

- Pomůcky a triky pro běžné úkoly. Co je vlastně target?  

- Triky pro udržení motivace  

- Triky na shaping, praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učení  
- Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení  

- Práce se skupinou  

- Vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli v 
tréninkových metodách  
Pro každého účastníka jako bonus CD s počítačovou hrou Trenér zvířat (nová aktualizovaná verze i 
pro Windows 10 a starší). Chcete-li si jí také zahrát soutěžně a vyhrát klikr, přineste si notebook 
s operačním systémem Windows. 

 

Cena: 670 Kč platbu zasílejte na účet 134644514/0300 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno 

účastníka. Jako přihlášku nám na adresu treninkjerozhovor@seznam.cz zašlete vyplněnou tabulku 

v příloze na adrese http://www.treninkjerozhovor.cz/t_cz/2205/769_770/seminare-a-prakticke-

lekce_aktualni-seminare-a-prednasky/velka-vikendova-quotnalejvarnaquot-o-pozivitnim-posilovani/  

Pokud se hlásíte z IPhonu a nedaří se Vám vyplnit tabulku, napište nám údaje do zprávy mejlu – 

jméno, mejlová adresa, telefonní kontakt a datum akce, na kterou se hlásíte) 

Těšíme se na Vás! 

František Šusta 

treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994 
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