
Jste pejskaři? 

Chcete se dozvědět o učení, motivování a trénování vašich miláčků  

a o posilování vztahu? 

Potom Vás 

srdečně zveme na seminář s RNDr. Františkem Šustou, Ph.D., 

trenérem zvířat a autorem knihy  

TRÉNINK JE ROZHOVOR 

     Kde?                  Kdy?                                           

V Litoměřicích,              15. 10. 2016 9.30 – 17.30 

Osvobození  19,                                                                     

sál Oka.Mžik                             

 
 

 

 

Co všechno se zde mohu dozvědět a naučit? 

  

V první části semináře se dozvíme, 

 co je to trénink pozitivním posilováním a proč "cvičíme za odměny" ještě neznamená, že "pozitivně 

posilujeme". Pozitivní neznamená nutně správný a negativní neznamená špatný, vše je složitější. Aneb 

objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení. 

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

 pomůcky a triky na běžné problémy. Co je vlastně target? 

 aplikace pozitivního posilování u různých druhů zvířat 

 nápravy chování - příklady změny nechtěného chování přes trénink pozitivním posilováním 

 příklady ze světa – ČR, Evropa, Florida, Colorado, Californie. 

V druhé části semináře si povíme a vyzkoušíme   

 pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata pozitivního i 

negativního posilování 

 triky pro udržení motivace 

 praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učení s počítačovou simulací 

 práce se skupinou 

 nápravy a změny v chování - praktické cvičení 

 vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli v tréninkových 

metodách 

Kontaktní osoba: Vlaďka Tomášová, přihlášky zasílejte na e-mail: vl.tomasova@seznam.cz Přihláška musí obsahovat 
vaše jméno, tel. a e-mailový kontakt. Po zaslání přihlášky obdržíte pokyny k platbě a propozice k semináři Pokud 
máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat na telefonu 734270691 nebo na uvedeném e-mailu.  Cena je 700,- 
Kč, poplatek je nevratný, lze ho převést na jiného účastníka. V ceně semináře jsou také teplé i studené nápoje. 

Více o panu Šustovi a jeho činnosti www.treninkjerozhovor.cz/ 



 


