
METODIKA AKCE 

"ETOLOGICKÝ VÝZKUM ANEB 24 HODIN U KONÍ" 
  

Co koně dělají, když s nimi jsme, to víme. Ale co dělají, když s nimi nejsme? 

Pojďte to s námi vyzkoumat! 

Pojďme si vyzkoušet, jak se dělá skutečný vědecký výzkum. 
Udělejme si letos v létě čtyřiadvacítku u koní. 

Představte si, jak může být úžasné strávit u koní celých 24 hodin! 
Co všechno se můžeme dozvědět! 

V roce 2015 jsme si vyzkoušeli, jak se takový etologický výzkum dělá a moc nás to bavilo. 
  

JAK NA TO? 

KDO MŮŽE VÝZKUM PROVÁDĚT?  

Všichni milovníci koní ve věku od 0 do 17 let. 
Doporučujeme pro výzkum vytvořit skupinu minimálně 4 osob. 
Potřebujete alespoň 1 dospělou osobu, která bude dělat garanta vašeho výzkumu. 
Pozor! Dospělý nedělá výzkum! Může vám pomáhat s organizací, ale především potvrdí, že výzkum proběhl správně 
podle všech pravidel. 

KDE MŮŽETE VÝZKUM PROVÁDĚT?  

 jezdecký klub 
 soukromá stáj 
 hiporehabilitační středisko 
 střední škola, která má přístup ke koním 
 zkrátka kdekoli, kam chodíte ke koním a kde vám umožní výzkum provádět 

KDY MŮŽETE VÝZKUM PROVÁDĚT?  

V rozmezí od 1. 7. do 30. 9. 2017 
Přihlašovat k výzkumu se můžete kdykoli v této době, ale ideálně bychom už do konce června rádi věděli, že do toho 
jdete s námi. 

DĚLENÍ VÝZKUMU PODLE  ZPŮSOBU USTÁJENÍ:  

Podle toho, jakým způsobem jsou ustájení koně, které budete pozorovat, si vyberte jednu z těchto kategorií: 
1. 24/0 (koně jsou celých 24 hodin venku) 
2. 12/12 (koně jsou část dne nebo noci ve výběhu a část ve stáji) 
3. 0/24 (koně jsou celých 24 hodin ve stáji) 

Aby podmínky výzkumu byly na všech místech co nejpodobnější, je potřeba zajistit, aby: 
 u kategorie 24/0 byli koně venku opravdu celých 24 hodin 
 u kategorie 12/12 byli koně 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) 
 u kategorie 0/24 byli koně celých 24 hodin ve stáji 

  



PRAVIDLA VÝZKUMU:  

Abychom mohli výsledky všech výzkumů zpracovat a vyvodit z nich závěry, je třeba po dobu výzkumu dodržet tato 
pravidla: 

IDEÁLNĚ NULOVÝ KONTAKT LIDÍ S KOŇMI:  

o nejezdit na sledovaných koních, ani s nimi nepracovat ze země 
o žádné mazlení a drbání (ani se jinak nedotýkat) 
o nečistit 
o žádné pamlsky 
o nemluvit na ně 

KDYŽ TO JINAK NEJDE,  JE MOŽNÉ:  

o podávat léky 
o krmit a napájet pokud možno bez kontaktu 
o převádět z bodu A do bodu B (např. ze stáje do výběhu a naopak) s co nejmenším kontaktem 

PŘÍPRAVY NA VÝZKUM:  

1. rozhodnete se, že se do toho pustíte:) 
2. vyhledáte někoho dospělého, který vám pomůže vyjednat možnost provádět výzkum tam, kde ke koním 

chodíte 
3. domluvíte se na termínu výzkumu tak, aby: 

a. vyhovoval vám 
b. vyhovoval lidem v místě, kde bude výzkum probíhat 

4. objednáte si příjemné počasí:) 
5. připravíte si vše potřebné pro výzkum (viz odstavec Co budete potřebovat?) 
6. rozdělíte si služby - kdo a kdy bude pozorovat koně a zapisovat výsledky pozorování 
7. najdete si takové místo k pozorování, abyste z něj dobře viděli, ale nerušili koně 
8. pustíte se do výzkumu 

CO BUDETE SLEDOVAT? 

Budeme sledovat 5 základních kategorií chování: 
 příjem potravy a vody (kůň se pase, žere seno nebo jádro, pije vodu) 
 stání (kůň stojí, nepohybuje se, patří sem i vylučování) 
 ležení (kůň leží v jakékoli poloze) 
 pohyb (kůň chodí, kluše, cválá, zkrátka se pohybuje) 
 komfortní chování (kůň se o něco drbe, drbe sám sebe kopytem nebo zuby, drbe se s jiným koněm navzájem, 

válí se) 

CO BUDETE POTŘEBOVAT? 

1. koně (minimálně 2) 
2. zápisové archy (ke stažení zde) 
3. psací potřeby (hodně psacích potřeb - v noci utíkají a už se nevrátí) 
4. nápoje 
5. jídlo (hódně jídla) 
6. budík 
7. baterku nebo čelovku 
8. schopnost počítat do tolika, kolik máte koní 
9. teplé oblečení (někdy se i při letní noci může hodit výbava na severní pól) 

  



SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ : 

 uspořádejte si čaj o páté (ráno) 

 pořiďte si superschopnost nočního vidění 

 v noci se uložte do korunky na seno (kulaté krmiště) - seno zespoda 
hřeje, všichni jste pohromadě a nemůžou na vás bubáci 

 dejte si pozor na mravence! 

 zabezpečte si jídlo, potmě se ztrácí 

JAK BUDE VÝZKUM PROBÍHAT?  

1. zazvonil budík - vyrážíte počítat koně a zároveň si nastavíte budík na dalších 10 minut 
2. každých 10 minut spočítáte, kolik koní stojí, leží, pohybuje se, přijímá potravu nebo vodu nebo si užívá 

komfortního chování (snažte se počítat co nejrychleji) 
3. zapíšete výsledky do zápisového archu a sečtením počtu koní ve všech kategoriích chování zkontrolujete, že 

jste se v počítání nespletli 
4. zapíšete počasí 
5. zapíšete, jestli jsou koně venku nebo ve stáji 
6. podepíšete se 
7. možná si chvilinku odpočinete 
8. a už zvoní budík a jde se zase počítat:) 

A CO DÁL PO VÝZKUMU?  

Máme za sebou úžasnou čtyřiadvacetihodinovku strávenou u koní a nezbývá než se ptát: 

Co jsme vlastně vyzkoumali? 

Protože jste pozorovali koně celých 24 hodin vlastníma očima, jste určitě plni zážitků a zcela jistě jste se dozvěděli 
spoustu zajímavých věcí o vašich koních, které by vás možná dřív ani nenapadly. 
Teď už jen zbývá dopočítat součty koní v jednotlivých kategoriích v každé hodině a odeslat zápisové listy k nám. 
My statisticky zpracujeme výsledky všech výzkumných týmů a vylezou nám z toho grafy, ze kterých se dozvíme, co 
vlastně koně dělají celý den a noc, když s nimi nejsme. 
Až bude vše hotové, výsledky samozřejmě pošleme každému týmu, který se na této výzkumné akci podílel. Přečíst si je 
budete moci i v oblíbených časopisech o koních. 

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. 

mailto:vladykuv.dvur@gmail.com

