Návrh na členskou schůzi Vítková.
Navrhuji aby se hodnocení exteriéru na bonitaci provádělo slovně, jako na výstavě.
Zdůvodnění:
Například při posouzení hlavy je v tabulce
1 - Typická, standardní
2 - Vystupující týlní hrbol
3 - Nerovný nosní hřbet
5 - Dlouhá tlama

6 - Špičatá tlama
7 - Úzká hlava
8 - Lehká hlava
9 - Lymfatická hlava
10 - Nevýrazný stop

11
12
13
14

-

Ploché čelo
Krátká čenichová partie
Klabonos
Vrásky

Přitom se stane, že ani jeden popis není přesný, protože nedostatek není tak výrazný, aby se
musel zadat.
Například úzká hlava.Pes má hlavu užší, ale ne úzkou.Když dostane kód úzká je poškozen,
když typická je mu přilepšeno.
Pes s krásnou výraznou typickou hlavou je potom postaven na stejnou úroveň tomuto
s hlavou užší, kterému je zadána též typická hlava.
A CELKOVÝ VZHLED
1 - Typický, správný poměr
2 - Málo osvalený
3 - Dlouhá stavba těla nad
15%
4 - Příliš lehký, chrtovitý

5 - Těžký, lymfatický
6 - Příliš hrubý
7 - Vzhled opačného
pohlaví
8 - Netypický

9 - Jemný
10 - Neharmonická stavba
těla

To samé například u lehčího zvířete, které není příliš lehké chrtovité, ani jemné-dostane
typické a zase je postaveno na roveň typickému krásnému zvířeti.
Slovně by se popsalo takové zvíře:
Lehčí pes s užší hlavou.
Podle tabulky by se ale muselo napsat :
Příliš lehký chrtovitý s úzkou hlavou.
Jiný výběr není
Aby nebylo ublíženo, dostane kod
Typický pes s typickou hlavou.
A vlastně popis neodpovídá a navíc mnoho lidí si ani podle kódu neumí psa představit, při
slovním popisu je to jasné.
U povahy by se hodnotilo slovně, například ODVÁŽNÝ, PLACHÝ, AGRESIVNÍ,
NEDŮVĚŘIVÝ, TEMPERAMENTNÍ, BOJOVNÝ,MÉNĚ JISTÝ PŘI PROHLÍDCE ZUBŮ
VARLAT, MĚŘENÍ, to by se dle diskuse členů upřesnilo.
V konečném výsledku by bylo splnil-nesplnil, nebo zařazen- nezařazen.
Zde například při zadání známky 5 je někdy rozdíl mezi perfektně vycvičeným psem, který se
umí při obraně prodat a nezkušeným psem se stejně dobrou povahou.

