PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Náborový leták
Příloha č. 2: Český překlad dotazníku Feline Five Questionnaire
Příloha č. 1 – Náborový leták:
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Příloha č. 2 – český překlad dotazníku Feline Five Questionnaire:
V následující části dotazníku, prosím, ohodnoťte na 7bodové škále, zda Vaše kočka
vykazuje dané chování nebo osobnostní charakteristiku. Definice každé osobnostní
charakteristiky či chování je uvedena v závorkách. Některé osobnostní charakteristiky
nebo výrazy se mohou lišit od Vaší představy nebo definice, ale hodnoťte prosím na
základě

naší

definice.

Jak často Vaše kočka vykazuje následující chování či osobnostní rys?
1 = vůbec ne; 2 = zřídka; 3 = jednou za čas; 4 = někdy ano, někdy ne; 5= často; 6 = velmi
často; 7 = pořád

1. ostražitý/á (všímavý/á vůči svému okolí, mnoho času tráví jeho pozorováním)
2. klidný/á (na podněty kolem sebe reaguje poklidně, nenechá se jimi snadno rozrušit)
3. troufalý/á (smělý/á a neváhá např. využít příležitost)
4. nemotorný/á (relativně neohrabaný/á např. při chůzi, šplhu, hraní)
5. vzdorující (je agresivní, těžko zvladatelný/á; chce zaujímat dominantní postavení mezi
ostatními kočkami či lidmi v domácnosti, a to i tehdy, když mu/jí nejsou okolnosti
nakloněny)
6. krotký/á (na ostatní členy domácnosti reaguje klidně; není vůči nim ani agresivní, ani
výhružný/á)
7. letargický/á (jeho/její chování je silně kontrolované; není příliš impulsivní)
8. zvídavý/á (zdá se, že ho/ji přitahují nové situace, objekty či zvířata; chová se, jako by je
chtěl/a blíže prozkoumat)
9. vynalézavý/á (oproti jiným kočkám mnohem častěji zkouší nové věci včetně nových
způsobů řešení problémů např. otevírání kredence nebo lezení do tašek a krabic)
10. podrážděný/á (často se zdá, že má špatnou náladu nebo je nesnášenlivý/á; lze jej/ji
snadno vyprovokovat nebo vykazuje jiné agonistické/výhružné/agresivní chování)
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11. roztěkaný/á (dlouho nevydrží u jedné činnosti; snadno lze rozptýlit jeho/její pozornost)
12. náladový/á (jeho/její chování je nestálé a střídá se u něj/ní dobré a špatné naladění)
13. samotářský/á (většinu času tráví o samotě a záměrně se vyhýbá společnosti)
14. impulzivní (jeho/její chování je nepředvídatelné a spontánní)
15. nestálý/á (rychle upouští od určité činnosti, do které se právě pustil/a)
16. neovlivnitelný (jeho/její chování není ovlivněno ani podmíněno ostatními zvířaty,
událostmi či podněty)
17. bystrý/á (rychle a přesně dokáže zhodnotit a porozumět situaci; dokáže si rychle spojit
události a zdá se, že si je také dlouho pamatuje např. rychle se naučí, že když zamňouká
pod oknem, majitelé jej/ji vpustí dovnitř)
18. žárlivý/á (často má problémy s ostatními kočkami, zvířaty či lidmi, kteří se nacházejí v
pro něj/ni žádoucí či výhodné pozici např. mají jídlo, zaujímají místo, které chce kočka pro
sebe nebo zaujímají určité sociální postavení. Pokud je zvýhodněna jiná kočka, může se
pokoušet tento řád narušit)
19. má strach z jiných koček (udržuje si od nich odstup nebo se před nimi rychle stáhne do
ústraní)
20. vytrvalý/á (dlouho a navzdory překážkám pokračuje v činnosti, úkolu nebo zvolené
strategii)
21. chamtivý/á (až nepřiměřeně dychtí a touží po jídle, oblíbených místech nebo jiných
zdrojích a nechce se o tyto zdroje dělit s ostatními kočkami nebo domácími zvířaty)
22. přátelský/á k ostatním kočkám (iniciuje sbližování a vyhledává blízkost jiných koček,
rychle se s nimi sbližuje a chová se k nim přátelsky např. vrní v jejich přítomnosti, otírá se
o ně apod.)
23. submisivní (zaujímá podřízené postavení, jiné kočce či domácímu zvířeti se podřizuje)
24. dominantní (k získání dominantního postavení může užívat síly; ostatní kočky či
domácí zvířata respektují jeho/její postavení)
25. nedbalý/á (jeho/její činy jsou neuvážené; je lhostejný/á k důsledkům svého chování)
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26. předvídatelný/á (jeho/její chování je dlouhodobě stálé a konzistentní; vyznačuje se
rutinním chováním)
27. nedůvěřivý/á (obtížně se sbližuje např. s lidskými či zvířecími návštěvníky
domácnosti)
28. individualistický/á (jeho/její chování se vymyká nebo je těžké jej srovnávat s chováním
ostatních koček)
29. přítulný/á (má silné pouto nebo si je blízký/á s jinými kočkami, domácími zvířaty či
lidmi např. rád/a si s jinými zvířaty vzájemně pečuje o srst či jinak se jich dotýká; rád/a
leží vedle jiných koček, psů či lidí)
30. nejistý/á (lze jej/ji snadno vystrašit a znervóznit; obecně lze říct, že je ustrašený/á)
31. zastrašující (vůči ostatním kočkám se chová pánovitě a zastrašuje je)
32. zvědavý/á (vyhledává nové situace)
33. bezcílný/á (zdá se, že někdy jedná určitým způsobem bezdůvodně)
34. uvážlivý/á (zdá se, že jeho/její chování je záměrné či předem rozmyšlené)
35. napjatý/á (vykazuje kontrolované chování, zejména pokud jde o pohyb a postoj např.
jako by zamrzl/a v určité pozici)
36. má strach z lidí (udržuje si od nich odstup nebo se před nimi rychle stáhne do ústraní)
37. vyrovnaný/á (drží své emoce pod kontrolou a obvykle jej/ji nic nevyvede z klidu,
chová se klidně)
38. agresivní vůči lidem (na člověka reaguje nepřátelsky; pokouší se na něj útočit či jej
zastrašit)
39. přizpůsobivý/á (změny v prostředí snáší dobře)
40. agresivní vůči jiným kočkám (na jiné kočky reaguje nepřátelsky; pokouší se na ně
útočit či je zastrašit)
41. nepřizpůsobivý/á (na změny v prostředí reaguje přehnaně)
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42. přátelský/á k lidem (iniciuje sbližování a vyhledává blízkost lidí; chová se k nim
přátelsky např. vrní v jejich přítomnosti, otírá se jim o nohy)
43. hravý/á (iniciuje nebo se zapojuje do nenásilné hry s různými předměty)
44. umňoukaný/á (často vokalizuje)
45. uvědomělý/á (zdá se, že činnost, kterou provádí, má svůj účel)
46. sebejistý/á (jeho/její pohyby jsou ladné, uvolněné a sebevědomé)
47. úzkostný/á (jeví zájem o své okolí, ale zároveň se zdá, že pociťuje strach a neklid; zdá
se, že váhá, zda se přiblížit nebo ustoupit)
48. důvěřivý/á (důvěřuje a snadno se sbližuje např. s lidskými či zvířecími návštěvníky
domácnosti)
49. čilý/á (je velmi aktivní, často se např. prochází sem a tam, běhá, loví,...)
50. spolupracující (ochotně reaguje na povely)
51. plachý/á (zdráhá se přiblížit k jiným zvířatům, novým objektům nebo vstupovat do
nových situací)
52. excentrický/á (vykazuje neobvyklé chování). Pokud Vaše kočka takové chování
vykazuje, prosím, popište ho:
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