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PŘEHLED ČINNOSTI 

Naše skupina se zaměřuje na vliv ustájení a sociálních faktorů na chování, 
welfare, produkci a zdraví skotu a prasat. Výzkum se zabývá širokou škálou 
témat kombinující různé přístupy od teoretických studií (např. modelování 
sociálních interakcí) po experimentální výzkum mateřského chování, 
agonistického chování, hravého chování, komunikace mezi zvířaty a 
ontogeneze chování. Zkoumáme také praktické otázky, např. porovnání 
různých typů ustájení a managementu v intenzivních i alternativních 
chovech skotu a prasat, nebo vývoj nových metod hodnocení welfare na 
farmách. Zvláštní pozornost věnujeme stádiu odchovu se zaměřením na 
zdraví, mortalitu, welfare, odolnost vůči stresu a rozvoj produkčních a 
behaviorálních schopností selat a telat.  

Pracujeme zejména s prasaty a dojeným a masným skotem na našem 
účelovém hospodářství. Při výzkumu také spolupracujeme jak s chovateli 
skotu a prasat v České republice, tak se špičkovými vědeckými centry v ČR 
a celé EU. Některé etologické studie charakteru základního výzkumu 
uskutečňujeme také na dalších druzích zvířat, např. primátech včetně 
člověka nebo ptácích. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

- Vliv chovného a sociálního prostředí na chování a vývoj selat a telat:  Zkoumáme, jak se selata a telata z 
hlediska welfare vyrovnávají s výzvami v různých chovných prostředích (různý typ ustájení, odstavu atd.) 
Např. Valníčková et al. 2015. 

- Mateřské chování prasnic a krav – Co dělá matku dobrou matkou? Studujeme vývojové a fyziologické 
mechanizmy ovlivňující mateřské chování a jeho důsledky v chovech (kvalita péče a ochrany potomka). 
Např. Stěhulová et al. 2013, Illmann et al., 2015. 

- Hodnocení zdraví a welfare dojeného skotu v konvenčních chovech se zaměřením na konkrétní problémy 
(kulhání, odrohování) a posuzování vztahu ošetřovatelů k otázkám welfare. Např. Šárová et al. 2011. 

- Skupinové schování – Užíváme experimentální a teoretické přístupy k výzkumu faktorů ovlivňujících 
soudržnost a synchronizaci skupiny, rozhodování ve stádě a dominanci. Např. Šárová et al. 2013. 

- Hravé chování – Zkoumáme funkci hravého chování, jak se vyvíjí v průběhu ontogeneze a jaké má dopady 
na welfare. Např. Held and Špinka 2011. 

- Hlasová komunikace – zkoumáme hlasovou komunikaci zejména u prasat; funkci hlasových projevů a 
potenciál hodnocení welfare a emocí podle hlasových projevů. Např.  Illmann et. al. 2013; Špinka et al. 
2017. 
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