
INFORMACE 

PRO DOSPĚLÉ GARANTY VÝZKUMU 
Pokud čtete tento text, byli jste zřejmě dětmi požádáni, abyste se stali garanty etologického 

výzkumu. Aby se totiž mohly našeho výzkumu zúčastnit, potřebují, aby jim někdo dospělý pomohl. 

S ČÍM BUDOU POTŘEBOVAT POMOCI? 

● s vyjednáním možnosti provádět výzkum v daném místě (jednání s majiteli nebo nájemci 

stáje nebo jinými zodpovědnými osobami) 

○ domluvit datum 24 hodinového výzkumu tak, aby vyhovoval jak dětem, tak lidem v 

místě, kde bude výzkum probíhat 

○ zajistit, aby byl v době výzkumu pro koně dodržen jeden z těchto typů režimu 

ustájení (který je nejpodobnější běžnému režimu v místě): 

■ typ ustájení 24/0 - koně jsou v době výzkumu venku opravdu celých 24 

hodin 

■ typ ustájení 12/12 - koně jsou v době výzkumu 12 hodin venku a ve stáji také 

12 hodin (ne 10 a 14 hodin, ale opravdu 12 a 12 hodin - od kolika hodin 

začne jejich pobyt venku nebo ve stáji je jedno, hlavně aby se dodržela délka 

12 hodin) 

■ typ ustájení 0/24 - koně jsou v době výzkumu celých 24 hodin ve stáji 

● s odesláním zápisových listů k nám 

SVÝM PODPISEM V HLAVIČCE ÚVODNÍ STRÁNKY ZÁPISOVÝCH LISTŮ POTVRDÍTE, ŽE VÝZKUM 

PROBĚHL PODLE PRAVIDEL. 

Děkujeme, že se ujímáte role dospělého pomocníka výzkumného týmu akce "Etologický 

výzkum aneb 24 hodin s koňmi". 

PROČ TENTO VÝZKUM POŘÁDÁME?  

Podobný výzkum proběhl v roce 2015 u nás ve Vladykově dvoře. Nazvali jsme ho „Etologický výzkum 

– Co dělají koně ve dne a v noci“ a zúčastnilo se ho přes padesát dětí a dospělých. Jeho cílem bylo 

využít postupů vědeckého výzkumu v oblasti etologie koní k obohacení vědomostí a specifických 

dovedností dětí z našeho kroužku přirozené komunikace s koňmi a přispět i k jejich dalšímu 

osobnostnímu rozvoji. 

Děti mají mnohdy zkreslené představy o sociálních ale i biologických potřebách koní. Střet světa dětí 

a koní může být plný iluzí a nedorozumění. Stejně tak jako je pro děti často obtížné proniknout do 

složitostí světa lidského. Postupy používané při vědeckém výzkumu mohou dětem umožnit nejen 

nahlédnout do skutečné reality života koní, ale i pocítit, co je to zodpovědnost za prováděnou práci, 

jaké úsilí a trpělivost taková práce vyžaduje, a jak obtížné je zachovat si objektivitu a podřídit svoje 

chování a jednání dlouhodobému cíli. 

Budete-li mít nějaké dotazy a nenajdete-li odpovědi na www.24hourswithhorses.com, 

kontaktujte nás prosím na mailové adrese: vladykuv.dvur@gmail.com 
nebo na tel. Čísle 777 06 88 72. 
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