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Téma/Topíc: Vznik a vývoj sociálních vazeb mezi dojnicemi v produkčním chovu 

Hypotézy/ Hypotheses: 

Hl: Dojnice, které spolu byly ustájeny v období rané ontogeneze (jako telata či jalovice), mají užší 
sociální vazbu (tráví více času ve vzájemné blízkosti) než dojnice, které se potkaly až v produkční stáji. 

H2: Spřátelené dojnice se po odloučení a pobytu v jiné stáji budou při dalším setkání zdržovat ve 
vzájemné blízkosti častěji než s jinými kravami. Hypotéza vychází z předpokladu, že provozní 
přeskupování dojnic do určité míry simuluje fission-fusion typ přirozené sociální organizace skotu. 

Anotace/Summary: Sociální prostředí má zásadní vliv nejen na welfare, ale i produkci a reprodukci 
dojnic. Dosud bylo podrobně bylo zkoumáno zejména útočné a bojové chování, které je však 
v přirozeném stádě a dostatku potravy spíše sporadické a probíhá vesměs na úrovni nekontaktních 
hrozeb. Pro krávy jsou ovšem z hlediska fungování skupiny důležitější pozitivní sociální vazby. 
V běžném stájovém managementu počet jedinců často odpovídá přirozené velikosti skupin skotu, 
struktura a utváření vazeb se však liší. K přirozenému vzniku a vývoji sociálních vazeb postavených na 
matriliniích a filiálních vztazích prakticky nemůže docházet, neboť tele je krátce po narození 
odděleno od matky a drženo individuálně až do věku, v němž již bývají celoživotní přátelské vazby 
založeny. Cílem práce proto je zjistit, jak a kdy vznikají přátelské vazby mezi kravami v produkčních 
chovech, a jak se na nich projeví časté přesuny mezi produkčními skupinami. Finální hypotézy budou 
stanoveny na základě aktuálního managementu v konkrétní stáji, v níž budou probíhat sledování 
(produkční stáj účelového zařízení VÚŽV, v.v.i., v Netlukách, v níž je umístěn kamerový systém a 
poziční systém kontinuálně zaznamenávající souřadnice dojnic). Předpokládáme rovněž ověření 
hypotézy sociální podpory rodících matek (spřátelené krávy tráví více času v blízkosti porodního 
kotce, v němž je izolovaná rodící kráva). Výsledky budou dobře publikovatelné v renomovaných IF 
časopisech a budou mít i značný praktický potenciál pro aplikaci v odchovu jalovic a chovu dojnic. 
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