Obecně k hodnocení podle NZŘ
- Hlásí-li se psovod se psem na vodítku, vodítko je v levé ruce.
- Při cvičení, cviky prováděné na vodítku, drží psovod vodítko v pravé ruce.

- Při cvičení bez vodítka je vodítko zavěšené z levého ramene k pravému boku
nebo v kapse.
- Při posuzování dbát na dodržování povelů předepsaných ZŘ, nejenom zvukové a
posunkové, ale i na techniku jednotlivých povelů. Kde jsou povoleny dva povely
(zvukový a posunkový), nelze je provádět odděleně, v takovém případě posoudit jako povel
navíc. U zkoušky ZZO a ZM brát oslovení psa jménem spojené se zvukovým povelem jako
jeden povel, u zkoušky ZVV 1 je oslovení povoleno pouze na začátku cviku.
- Při hodnocení každého cviku posoudit komplexní provedení a neomezit se na pouhý součet
dílčích ztrát.
- Kladně hodnotit: sebedůvěru, radostné a veselé provádění, ochotné provádění, správné a
korektní provádění.
- Záporně hodnotit: nedostatek sebedůvěry, neochotu, bázlivé provádění, nepozornost a
nesoustředění.
- U složených cviků rozdělit bodovou hodnotu podle cviku, např. polohy sedni lehni, vstaň,
pes neprovede jednu polohu, musí mu být odebrána minimálně jedna třetina bodů z tohoto
cviku.
- Skok-pes nesplní překonání v jednom směru, musí mu být odebrána minimálně polovina
bodů z tohoto cviku.
- Nereaguje-li pes na povel, je tedy nepozorný a nesoustředěný, nebo neochotný cvik
provést,v tomto případě je třeba snížit bodovou hodnotu až o dva stupně (u cviků složených
minimálně o jeden stupeň).
- U neochotného až bázlivého provádění je třeba bodovou hodnotu snížit o
dva až tři stupně.
- Provede-li pes cvik až na druhý dodatečný (třetí) povel, hodnotit vždy nedostatečně
- Neprovede-li pes cvik ani na druhý dodatečný (třetí) povel, cvik nehodnotit
- Je-li cvik proveden ochotně a radostně bez chyb, ohodnotit známkou výbornou.
- Je-li cvik proveden ochotně a radostně s drobnými chybami, měl by být hodnocen velmi
dobře.
- Naopak je-li cvik proveden výrazně neochotně, neměl by tento cvik být hodnocen lépe než
uspokojivě nebo až nedostatečně.

Změněné hodnocení oproti znění ve ZŘ:
Skok – bodovou hodnotu rozdělit 5+5. Překoná-li pes překážku alespoň v jednom směru, je
hodnocen z 5 bodů, není-to anulace cviku.
Štěkání – změní-li pes polohu, není to anulace, ale cvik je hodnocen:
ZVV1 - uspokojivě
ZVV2 – nedostatečně
ZVV3 – 5 body
Aport skokem - pes oběhne překážku směrem pro aport a s aportem překoná ,
hodnoceno nedostatečně
- pes překoná překážku směrem pro aport, ale s aportem oběhne,
cvik není hodnocen (anulace cviku)
Vysílání ZVV3- nedostane-li se pes mimo vliv psovoda, vždy se provádí oba směry
Přivolání- hodnotí se, vzdálí-li se pes alespoň na polovinu minimální požadované vzdálenosti,
lhostejno v jakém směru

