
   

Zabýváme se behaviorálními faktory s akcentem na studium detailních vztahů v rámci sociálních skupin 
s návazností na fysiologické parametry a pohodu zvířat. 
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PŘEHLED ČINNOSTI 

Skupina se zabývá výzkumem základní biologie chování především 
jelenovitých a koňovitých (i dalších druhů, jako je skot apod.), chovaných 
extensivním způsobem nebo v zoologických zahradách, případně žijících ve 
volnosti. Součástí zaměření je uplatnění těchto výsledků v provozu. 
V současnosti se v rámci tématiky profilují podle druhů zkoumaných zvířat 
dva základní směry; orientace na jelenovité a orientace na koňovité. Týmy 
se však vzájemně doplňují a úzce spolupracují. Okrajově se zabýváme také 
další problematikou, navazující většinou na klíčové směry, jako je například 
dědičnost kognitivních schopností psa domácího atd. 

Oddělení disponuje experimentálním zařízením, na kterém je chováno 50 
jedinců jelena evropského (Cervus elaphus) kmenového stáda a 4 samci 
jelena milu (Elaphurus davidianus). 

Zabýváme se okruhy chování jelenovitých a koňovitých, které mají 
potenciální dopad na jejich chov a welfare. Všichni vědečtí pracovníci se 
podílejí na výuce studentů na několika univerzitách ČR. Skupina je plně 
integrována do mezinárodní spolupráce.  
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KLÍČOVÁ SLOVA 
etologie, welfare, chování zvířat, komunikace, vokalizace, dominance, hierarchie, mateřské chování, infanticida 

ODDĚLENÍ ETOLOGIE 
Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých 
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Our  research objective is to encourage the development of economically viable and ethically 
acceptable farming of pigs and cattle in the Czech Republic and the European Union. 
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HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 
 

Jelenovití 
Fysiologie parožení a vztah k sociálnímu chování 
Sociální chování a hormonální hladiny 
Výběr reprodukčního partnera – studium faktorů (velikost paroží, MHC, genetická vzdálenost, četnost a 
struktura troubení atd.), ovlivňujících výběr reprodukčního partnera u modelového druhu jelen evropský 
Mateřské chování – sledování vzniku, zákonitostí a biologického významu adopcí a kojení u samice, která není 
biologickou matkou mláděte (alokojení/allosuckling - jelen evropský, skot, koňovití). Analýza frekvence a funkce 
rozevírání preorbitální žlázy (jelen evropský) a experimentální studium vnitrodruhové a mezidruhové poplašné 
komunikace mezi mláďaty a samicemi 
Hlasová komunikace- varovné hlasy mláďat, reakce samic na varovné hlasy ve vztahu k reprodukčnímu stavu 
(jelenovití, antilopa losí) 

Koňovití 
Reprodukční chování a reprodukční strategie 
Olfaktorická komunikace a značkování u koňovitých 
Optimalizace chovu starokladrubských koní 
Welfare plemenných a jezdeckých koní 
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