Den plný přednášek s RNDr. Františkem Šustou PhD.

František Šusta nás zavede do tajů výcviku zvířat metodou pozitivního posilování. Je to nejobsáhlejší
přednáška, která nám umožní pochopení výcviku i pomocí PC hry.
KDY: 17.2 2018, 9:00 - cca 17:30
KDE: Restaurace U Jindry Železnice www.restauraceujindry.cz

Náplň semináře:
1) Úvod do pozitivního posilování
- 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.
Objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení.
- Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?
- Pomůcky a triky pro běžné úkoly. Co je vlastně target?
- Aplikace pozitivního posilování u různých druhů zvířat nápravy chování - příklady změny nechtěného
chování přes trénink pozitivním posilováním
- Příklady ze světa

2) Pozitivní posilování podrobně
- Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata pozitivního i
negativního posilování
- Triky pro udržení motivace
- Triky na shaping, praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učení s počítačovou simulací
- 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

Pauza na oběd cca 1 hod.
Cena: 850 Kč / 750 Kč pro členy Beagle clubu ČR
Způsob úhrady: převodem na účet 1025047256/6100
variabilní symbol - telefonni číslo uvedené v přihlášce
zpráva pro příjemce: Susta 02

V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, něco sladkého na zub), v ceně NENÍ zahrnut oběd, jeho
cena je cca 120 Kč a vaří výborně!

PŘIHLÁŠKY: https://docs.google.com/forms/d/1-9TulriSB8JbHavqyBDNsQKCv9etNKnisafM95PNI0M/

Seminář je pouze teoretický = bez psů!

Vzhledem k nákladům je platba nevratná, je možné převést ji na jiného účastníka po dohodě s
pořadatelem.

Kdo můžete vemte si s sebou NOTEBOOk s aktuální verzí Adoba Flash Playeru.

Počet míst je omezen!
Přednost mají členové Beagle Clubu ČR a OSA Jičín (nebo účastníci tréninků) a to do 24.12. (ostatní
zájemci se mohou také hlásit, jen prosím vyčkejte na vyzvání k platbě)
Za přijatou je považována zaplacená přihláška, je nezbytné uhradit registrační poplatek do týdne od
zaslání přihlášky.

kontakt na pořadatele: Vycvikar.beagleclub@seznam.cz

Kdo je František Šusta?
RNDr. František Šusta, PhD. (narozen 31. 1. 1976 v Kutné Hoře) absolvoval magisterské studium na
Přírodovědecké fakultě UK (obor učitelství biologie-geografie) a postgraduální studium katedry ekologie
a životního prostředí na Fakultě lesnické a environmentální ČZU. V roce 2007 založil občanské sdružení
Zaobzor o.s., pod jehož hlavičkou vede ve školách a školkách interaktivní programy se psem jako prevenci
napadení dětí psy. Od roku 2012 vede semináře i praktické lekce především pro majitele psů a koní se
zájmem o trénink pozitivním posilováním. Tréninkem zvířat se zabýval i ve svém občanském zaměstnání
jako „trenér zvířat“ v Zoo Praha (od roku 2008 do 2016).

Je autorem desítek odborných, vědeckých i popularizačních článků. Vytvořil dvě inovativní a uznané
metodiky – index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu. Je členem České a slovenské etologické
společnosti a několika odborných organizací sdružujících trenéry zvířat – jako první Čech se stal členem
Animal Behavior Management Alliance a International Marine Animal Trainers’ Association. V roce 2014
se jako držitel čtyř různých ocenění ABMA stal nositelem historicky největší sbírky cen udělovaných touto
celosvětovou asociací profesionálních trenérů zvířat (Training Achievement Award, 2011 – na téma
tréninku divokých koňovitých, Wellspring Award, 2011 – omezení stereotypního zlozvyku ledního
medvěda, Travel Scholarship Award, 2011 – na téma tréninku divokých koňovitých a Best Poster Award,
2014 – nová metodika práce se stresem u zvířat).

