
Streszczenie pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza  

 

Tytuł pracy: „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej 

przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych 

zwierząt”. 

  

Psy przebywające w schroniskach mogą wykazywać wszelkiego rodzaju zaburzenia 

behawioralne. Prawdopodobieństwo nie wykrycia tych  problematycznych zachowań stwarza 

zagrożenie dla ich potencjalnych właścicieli. Ocena czworonoga uzyskana z testu 

temperamentu może być ważnym wskaźnikiem jego przydatności do adopcji. Celem 

podjętych badań było określenie efektywności testu temperamentu w wykrywaniu zaburzeń 

behawioru u psów pochodzących ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Materiał badawczy 

stanowiły zwierzęta utrzymywane w warunkach schroniska. Eksperyment składał się z dwóch 

etapów. Celem pierwszego było sporządzenie etogramów dla 105 losowo wybranych 

osobników (po 10 obserwacji dla każdego psa). Na podstawie wykonanych obserwacji 

opracowano charakterystyki psychologiczne wszystkich badanych zwierząt. W drugim etapie 

doświadczenia brało udział 57 psów, które przebadano za pomocą testu temperamentu. 

Wyniki uzyskane w teście zostały porównane z charakterystykami otrzymanymi w pierwszym 

etapie doświadczenia. Na podstawie uzyskanych danych opracowano algorytm upraszczający 

określanie przydatności adopcyjnej psów. 

 

 

 

Summary   
 

Evaluation of effectiveness of temperament test in determining the suitability for 

adoption dogs kept in animal shelter 

Dogs kept in shelters may exhibit all kinds of behavioral disorders. A risk of not 

detecting such disorders may pose a threat to their prospective owners. Pet ratings obtained 

from temperament tests can become important indicators of a dog’s suitability for adoption. 

The aim of this study was to determine the effectiveness of the temperament test in detecting 

problematic behavioral disorders in dogs from animal shelters. Animals kept in shelters were 

used for this research. The experiment was undertaken in two stages. The aim of the first 

stage was to develop ethograms of 105 randomly selected dogs (10 observations for each 

dog). On the basis of these observations psychological characteristics of all animals were 

developed. In the second stage 57 dogs underwent the temperament test. Subsequently, results 

of both phases of the experiment were compared. The obtained results were used to develop 

an algorithm that allows a simplified process for determining a dog’s suitability for adoption. 

 

 

 


