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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá používáním konkrétního řešení self-trackingové aplikace, 

která je speciálně vyvinuta pro oblast jezdectví a na trhu je nabízena pod názvem Equilab. 

Cílem práce je zjistit, jestli používání aplikace ovlivní již stávající vztah člověka-jezdce a koně 

(případné změny budou zkoumány z reflexe člověka). V první polovině diplomové práce je 

věnována pozornost vztahům člověk-kůň v historii i současnosti, aplikaci Equilab, nositelné 

elektronice a možnostem jejího využití u zvířat. Druhá polovina práce se zabývá konkrétním 

kvalitativním výzkumem a prezentací výsledků. Výsledky byly zjišťovány na základě 

strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. 

Klíčová slova: 

Self-tracking, jezdectví, kůň, nositelná elektronika, zvířata, jezdecká komunita  

 

Abstract: 

Equilab is a specific solution of a self-tracking application specially developed for the field of 

horse riding. The aim of the thesis is to study the effects of the application on already existing 

rider-horse relationship from the rider's perspective. The study examines human-horse 

relationships in history and today, considering the possibilities of Equilab and use of wearable 

electronics in animals. The qualitative research was based on structured interviews with open 

questions. 
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1. ÚVOD 

 

Self-trackingová zařízení, která existují v mnoha podobách jsou v současné společnosti velmi 

hojně využívána. Jejich prostřednictvím je možné zaznamenávat široké spektrum činností a 

skrze zařízení dostávat zpětnou vazbu. Uživatel může získat informace o své pohybové aktivitě, 

délce a kvalitě spánku, ale například i o příjmu tekutin. K takovým záznamům lze využívat 

speciální produkty nositelné elektroniky, kterých je na trhu v současné době velké množství, 

nebo zaznamenávat aktivitu skrze aplikace v chytrých telefonech.  

 

Na poměrně velký úspěch v oblasti nositelné elektroniky u lidí, zareagovaly některé společnosti 

vývojem obdobných produktů pro domácí mazlíčky (psy, kočky). Na trhu tak můžeme nalézt 

technologie, které podobně jako lidem mohou i u zvířat měřit jejich pohybovou aktivitu a skrze 

některé lze mimo jiné sledovat jejich pohyb v aktuálním čase. Obdoby aplikací navržených pro 

domácí mazlíčky se dostaly i do oblasti jezdectví, kde jezdci mohou provádět self-tracking sebe 

a svých koní. Právě tento průnik do oblasti jezdectví, byl podnětem pro vznik této diplomové 

práce, neboť vyvstala otázka, která se stala cílem diplomové práce, a sice jestli vstup 

technologie ovlivní již stávající vztah mezi koněm a jezdcem.  

 

Během studování materiálů na toto téma, bylo zjištěno, že se žádný z nalezených autorů tímto 

tématem nezabýval. Tudíž nejsou známé dopady, které by používání takového typu média, 

mohly na výše popsaný vztah mít. Dalším důvodem pro zvolení tohoto tématu k diplomové 

práci bylo i autorčino celoživotní působení v jezdecké komunitě a v prostředí zvířat, které do 

práce přineslo i praktické poznatky.  

 

Rozšíření self-trackingových aplikací pro koně, můžeme pokládat za projev speciálního 

postavení koně, které v současné společnosti má. Jeho postavení a vztah s člověkem rozebíráme 

v kapitole „Historie vztahu koně a člověka“. V této kapitole, jsme se snažili zachytit významné 

milníky ovlivňující to, jak je kůň v současné době společností vnímán a které ovlivnily jeho 

soužití s člověkem a je dobré tento kontext znát. Dále může tato kapitola vysvětlovat, proč je 

mnohými lidmi na koně pohlíženo poněkud jinak, než jako na běžné hospodářské zvíře. 

Součástí kapitoly je i část věnovaná současnému uplatnění koní na našem území.  
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Další kapitola je zaměřena na jezdeckou komunitu v České republice. Zde se autorka pokusila 

o funkční rozdělení oblastí, vytvořené na základě studia zdrojů i její vlastní zkušenosti a 

pozorování. Součástí této kapitoly je i představení komunikačních kanálů, které jsou rozděleny 

na oblasti fyzického setkávání komunity a technických komunikačních prostředků.  

 

Tématem Self-trackingu se zaobírá kapitola pět se stejnojmenným názvem. Na začátku kapitoly 

je představen princip záměrného a dobrovolného sběru dat o sobě samém skrze digitální 

technologie. Dále jsme rozebrali možné benefity, které byly uvedeny na příkladu „Pěti R“, které 

shrnuli Sellen a Whittaker (2010). Jako protipól benefitů jsou uvedena i některá rizika, spojená 

s praktikováním Self-trackingu. Téma Self-trackingu ve spojení se zvířaty otevírá podkapitola 

„Aplikace pro zvířata“, kde nejprve uvádíme příklady řešení pro psy a kočky. Dále uvádíme 

řešení, která jsou na trhu k dispozici pro koně.  

 

V následující kapitole „Aplikace Equilab“ se věnujeme konkrétnímu typu self-trackingové 

aplikace, která je pro tuto diplomovou práci klíčová. Na začátku kapitoly nejprve čtenáře 

seznamujeme se základní charakteristikou a následně přibližujeme čtenáři vizualizaci 

naměřených dat, kterou uživatel dostane v rámci zpětné vazby. Nakonec uvádíme další 

podpůrné funkce, které jsou v rámci tohoto řešení k dispozici. 

 

Kapitola s názvem „Vztah koně a člověka“ představuje, jakým způsobem je možné budovat 

vztah mezi koněm a člověkem a co je pro utváření vztahu těchto dvou živočišných druhů 

klíčové. Jedná se o kapitolu, která vychází zejména z praxe praktikované v autorčině okolí a 

lze o ní tvrdit, že kombinuje různé prvky z metod přirozeného výcviku a tradičního přístupu ke 

koni. Nachází se zde i podkapitola, která přibližuje proces budování vztahu a podkapitola, která 

hovoří o pozitivních faktorech při budování vztahu s koněm.  

 

Metodologií se zabývá stejnojmenná kapitola, kde je v první podkapitole nejprve popsán 

výzkumný cíl. Dále následuje rozebrání jednotlivých výzkumných otázek, zvolené metody 

výzkumu a charakteristiky respondentů. 

 

Poté následuje kapitola týkající se samotné realizace výzkumu. Zmiňujeme zde i přípravnou 

fázi, ve které došlo k testování aplikace a nastavování otázek výzkumu. Na konci této kapitoly 

věnujeme prostor i komplikacím, které během výzkumu nastaly a které ho ovlivnily. 
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Ve zbývajících kapitolách čtenáře seznamujeme, jak jsme přistoupili k analýze dat a jaké 

výsledky nám výzkum přinesl. Výsledky jsou následně diskutovány a ve stejné kapitole jsou 

zmiňovány i limity práce. 

V poslední kapitole diplomové práce, přinášíme závěry, které jsme na základě výsledků a 

diskuze vytvořili. 
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2. HISTORIE VZTAHU KONĚ A ČLOVĚKA 

 

Kůň a jeho úloha vedle člověka nabývala během historie různé podoby. Byl symbolem 

bohatství, atributem vyššího společenské vrstvy, stál vedle člověka jako hlavní pomocník 

v zemědělství, lesním hospodářství, dopravě, umění a nelze opomenout ani jeho významnou 

dějinnou roli ve válkách. 

Ochočení koně, bývá někdy označováno jako nejnoblesnější vítězství člověka, které mělo 

dalekosáhlé důsledky na historii civilizace. Nicméně, ten kdo se koňmi zabývá ví, že jde spíše 

o partnerství než o vítězství nad ním. (Národní hřebčín Kladruby nad Labem, nedatováno; 

Mackay-Smith, et al., 1984) 

 

Před domestikací 

 

Před zdomácněním, mohl být kůň loven především pro potravu a člověk se o koně zajímal jen 

ve vztahu lovec-kořist (Hartley, 1994, p. 10). Tuto domněnku podporuje i nález na území jižní 

Francie, kdy v jeskyni u Solutrée bylo nalezeno velké množství kostí a zbytků potravy, z nichž 

velkou část zaujímají právě kosti koňské z doby kamenné (Simpson, 1951). Podle Mahlera 

(1995) se jedná o největší pravěké naleziště koňských kostí, kdy na ploše čtyř tisíc metrů 

čtverečních byly kosti navršeny až do 2,3 m.  

 

Domestikace 

 

Domestikace znamenala pro lidstvo převrat, který můžeme přirovnat ke vzniku internetu 

v moderní společnosti.  

Existují dvě teorie o původu domestikace koně. Jedna z nich podporovala domněnku, že 

domestikace koní probíhala nezávisle na sobě v geograficky velmi vzdálených místech. Což 

bylo vysvětlováno velkou genetickou rozmanitostí koní. (Petr, 2001, p. 14) 

Nicméně jedna z novějších studií podporuje druhou teorii a sice že období nástupu domestikace 

divokých koní proběhlo v euroasijských stepích a odtud se ochočení koně dále rozšiřovali. 

(Nurushev, 2018) Archeologické nálezy, které byly v této oblasti učiněny, ukazují na původ 

domestikace konkrétně ve stepích na území dnešní Ukrajiny a Kazachstánu (Outram, et al., 

2009). Jedná se především o zuby z koňských lebek, které nesou známky zbroušení od 
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primitivního uzdění. Dle těchto nálezů se odhaduje, že v této oblasti byl kůň chován již před 

6000 lety. (Nurushev, 2018) 

Na nelehkou otázku průběhu domestikace se snažil odpovědět i tým vědců, který vysvětloval 

velkou genovou rozmanitost koní, křížením s dalšími zdivočelými jedinci a migrací stád. Tedy 

nikoliv větším počtem center domestikace. (Warmuth, et al., 2012) 

 

Zásadní milník pro existenci koně vedle člověka  

 

Původní myšlenka domestikace (tedy držení koní za účelem potravy) se v době eneolitu 

přeměnila na ideu využívat koně pro kontrolu nad stády a lov. K tomu došlo dle archeologů 

právě v oblasti Botajské kultury. (Ermolova, 1993, pp. 87-89) Kůň se tak stal z obživy samotné 

prostředkem pro její získání. Tento moment lze považovat za významný milník, který navždy 

ovlivnil existenci koně vedle člověka. 

 

Starověk 

 

Vztah koně a člověka dostal v období starověku další rozměr. Rozvoj prvních civilizací s sebou 

přinášel i válečné výjezdy a s tím spojené využití koně v jezdeckých armádách. Uplatnění 

jezdců ve vojsku přineslo významný vývoj i ve výstroji koně. Tento vývoj souvisel se zatížením 

jezdce výzbrojí, která při vyšší rychlosti negativně ovlivňovala jeho stabilitu. Ve výstroji se tak 

objevují například třmeny či sedla s vyšším posedlím. Rovněž se začínají rozšiřovat druhy 

použitých materiálů a objevuje se propracovanější zpracování jezdecké výstroje. (Mackay-

Smith, et al., 1984, pp. 14-15)  

 

Další velký posun ve vztahu lze přisuzovat vynálezu tažného vozu ve 2 tisíciletí před naším 

letopočtem a využitím koně také pro tah. (Brentjes, 1979) Vysoká úroveň výcviku je zachycena 

na hliněné tabulce pocházející z 14. století před naším letopočtem. Tabulka1 je jakousi 

jezdeckou příručkou o výcviku koní psané Kukkulišem z Mittani.2 (Dobeš, et al., 1977, p. 8) 

 

 
1 Jedná se o čtyři hliněné tabulky, psané klínovým písmem, které bylo rozluštěno prof. Bedřichem Hrozným 

z Lysé nad Labem. 
2 V některých pramenech je používána alternativa jména Kikkuliš z Mittany. 
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V době antiky, vztah koně a člověka zaznamenává další výrazný posun. O koni se začíná 

hovořit i ve spojitosti s uměním a vymezuje se pojem jezdectví. Dokládají to například dva 

Xenophonovy spisy „O umění jezdeckém“ a „Jízdní velitel“ (Dobeš, et al., 1977, p. 11). 

Xenophon jako první zmiňuje důležitost spolupráce koně s jezdcem a uvádí i další poznatky, 

které jsou v platnosti dodnes. (Fáterová, 2002, p. 92) Dalo by se říci, že právě Xenophon 

představil koně v roli partnera a podtrhuje tím zvláštní postavení koně ve společnosti.  

 

V souvislosti s antikou se objevuje i první uplatnění koní ve sportu. Bylo to při vozatajských 

závodech, které se v Řecku těšily velké oblibě. Od roku 680 př. n. l. byly součástí Olympijských 

her (Hartley, 1994, p. 94). Pro tyto účely byly budovány i tzv. hipodromy tedy speciální koňské 

stadiony. 

 

Z doby 2 stol. n. l. pocházejí i první zmínky o zdravotním využití koní. V dochovaných 

pramenech je k nalezení zmínka o léčebném působení koně na pohybový aparát. Údajně je tato 

terapie předepisována například lékařem Galenem z Pergamonu. (Hollý & Hornáček, 2005, p. 

13) 

 

Středověk 

 

V již od raného středověku se mění nároky na jezdce i koně, související s jejich větším využitím 

v boji a používáním těžké zbroje. S novými nároky na kvalitu koně souvisí vývoj chovu koní3, 

který od raného středověku zaznamenává velký vývoj. Dnešní podoba většiny plemen se 

započala formovat právě již v době středověku. Namátkou lze uvést arabského plnokrevníka, 

který je označován, jako „zdroj“ všech plemen. (Kolektiv ústavu pro speciální zootechniku, 

1952, pp. 88-92)  

 

Dobrou průpravou pro bitvy byly rytířské turnaje, které se objevují v 10 století. Rytířské turnaje 

přinášely nejen zábavu pro šlechtu, ale také pomáhaly lenním pánům při výběru jezdců do 

vojska. Příkladem může být turnaj konaný v roce 938 v Magdeburgu za panování císaře 

Jindřicha I. Zúčastnilo se ho přes 2000 soutěžících jezdců a 69 000 mužů – bojovníků. Tento 

 
3 Zmínění chovu koní považuji za důležité, neboť bez nadsázky lze říci, že chov koní je jednou z forem 

kulturního dědictví a lze tvrdit, že toto postavení rovněž ovlivňuje vztah koně a člověka. 
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turnaj byl výběrem nejschopnějších vojáků a jezdců pro boj s Huny. Vrchol rytířského období 

pak spadá do 12. až 15. století. (Dobeš, et al., 1977, p. 15) 

 

Do doby středověku lze také zařadit tzv. štvanice jedná se o historickou metodu lovu za pomoci 

jezdeckých koní a psů. Štvanice bývala oblíbenou kratochvílí celé řady panovníků a široké 

šlechty. Současně ovlivnila i myslivost do které přenesla celou řadu tradic. (Hart, 2014, p. 28) 

 

Z doby středověku pochází i první zmínka o dostihovém sportu. Jak bylo zmíněno v kapitole 

2.1.2. Starověk, jistá forma koňských závodů existovala již v době Antiky. Nicméně dostihový 

sport, jaký známe dnes se začal objevovat až ve středověku, konkrétně v Anglii. Uvádí se, že 

první uskutečněné dostihy se konaly roku 1174 v Londýně, kde byla zbudována první závodní 

dráha (Mahler, 1995, p. 123). Je nutné zmínit velký milník v podobě vyšlechtění nového 

plemene-anglický plnokrevník. Tento milník pomohl zformovat dostihový sport do dnešní 

podoby.4 (Horáček, 1983, p. 63) 

 

Novověk 

 

Další výrazná událost, která ovlivnila nejen svět koní, ale také kultury bylo zřízení Spanische 

Hofreitschule 5 roku 1572. Tato jezdecká škola byla zřízena za účelem vzdělávání aristokracie 

a příslušníků habsburského císařského dvora v jezdeckém umění a bez přestání funguje již přes 

450 let. Od prosince 2015 je jezdecké umění Spanische Hofreitschule zařazeno k nehmotnému 

kulturnímu dědictví UNESCO (Die Spanische Hofreitschule, 2020). V jezdeckém umění, 

reprezentovaném touto školou aj.6 je kůň se svými pohyby chápán jako hlavní umělecký objekt 

demonstrující ladnost pohybů a fyzických možností koně.  

Fungování těchto škol tedy představuje jinou formu vztahu člověka a koně. Kůň zde není 

chápán jako prostředek k dosažení cíle, jak to lze vidět v jeho jiných rolích, ale stojí v úplném 

středu zájmu. 

 

 

 

 
4 Jedná se o plemeno vyvinuté přímo pro dostihový sport. Například v České republice se jedná o jediné 

plemeno, které má povoleno běhat rovinové dostihy, které jsou vypisovány Jockey Clubem České republiky. 
5 V českém jazyce známo jako Španělská dvorní jezdecká škola ve Vídni či Španělská jezdecká škola 
6 6 Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, Escola Portuguesa d’Arte Equestre, Le Cadre Noir 
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Snaha o šetrnější přístup k pracujícím koním 

 

V první polovině 19 století lze vidět i legislativní změnu v přístupu k pracujícím zvířatům. 

Roku 1822 je ve Velké Británii vydáván zákon, zakazující surové zacházení s dobytkem včetně 

koní. Na našem území je obdobný zákon vydáván roku 1846, coby dekret dvorské kanceláře, 

zakazující krutost na zvířatech.  

Byly zakládány společnosti podporující šetrné zacházení s pracujícími zvířaty. Tyto spolky 

rovněž přispěly k legislativní ochraně zvířat. (Hunčovská, 2017, p. 20) 

 

Do druhé poloviny 19. století spadá i literární počin britské autorky Anny Sewell, která 

napsáním bestselleru Black beauty rozvířila hladiny tehdejší společnosti v otázce zacházení 

s koňmi. Jedná se o knihu, která je antropomorfizujícím vyprávěním tažného koně, který je 

týrán svými majiteli. Vydání knihy vedlo k zákazu některých drastických praktik. Kniha je 

dodnes považována za jednu z nejvlivnějších knih tohoto druhu. 

 

 Vzniku oficiálního jezdectví předcházely měšťanské jízdní gardy a různé civilní jezdecké 

skupiny. Veškerá činnost příznivců jezdectví a sportu pak vyústila ve valnou hromadu 

uskutečněnou v Praze, která 8. května 1891 ustanovila svaz jezdců celé vlasti jako odbor 

pražského Sokola. (Mahler, 1995, p. 159) K této události se vztahuje i literární počin, který 

hluboce ovlivnil jezdectví a sice vydáním příručky O jízdě koňmo, která obsahovala i první 

české odborné názvosloví. (tamtéž) 

 

Válečná období 

 

Válečné období jak první, tak i druhé světové války přineslo mnoho obětí na lidských životech. 

Podobně, jen v daleko větším počtu tomu bylo u koní7. Současně se řadili k těm nejvíce trpícím 

živým tvorům. V různých typech pramenů lze najít záznamy o různé míře citových pout mezi 

jedinci a koňmi. Diplomová práce Barbory Hunčovské (2017) zabývající se působením koně 

ve válkách, vysvětluje, že tyto rozdíly mohou být způsobeny osobním charakterem, 

národnostním, kulturním a sociálním původem vojáka.  

 

 
7 Vzhledem k charakteru diplomové práce zdůrazňuji koně, ale bylo by nesprávné opomenout i jiné zvířecí 

druhy násilně vtažené do I. a II. Světové války 
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V letech 1915-1916 byly ztráty na koních obrovské, bylo tedy nutné zajistit přísun nových koní, 

schopných výkonné práce v armádě. Za tímto účelem byly zřizovány tzv. Ústředny pro výkup 

dobytka spadající pod Válečné ústředny pro nákup a distribuci. Komisaři měli za úkol odebírat 

ze soukromých vlastnictví všechny schopné koně, včetně chovných klisen (Hanzák, et al., 

1965) Tato někdy i násilná odebrání, byla dalšími silnými momenty ve válečných vztazích 

běžných lidí a koní. 

 

V meziválečném období docházelo k rozvoji krajin a společnost chovatelů koní a hospodářů se 

snažila o rekultivaci chovu koní. Zvýšená péče v poválečné době se věnovala klisnám. Klisny, 

vybrané na svodech koní, byly zapisovány do plemenných knih a nejlepší z nich do zemských 

plemenných knih. Tyto klisny pak byly v období druhé světové války osvobozeny od vojenské 

povinnosti. Také se podporovalo zřizování spolků pro chov koní. (Hanzák, et al., 1965, p. 54) 

 

Po první světové válce dochází 

k události, která mimo jiné 

ovlivňuje budoucí postavení koní 

ve společnosti. Dne 12. prosince 

dochází k založení Vysoké školy 

zvěrolékařské v Brně8 Vznikla v 

prostorách tehdejších jezdeckých 

kasáren a zemské vychovatelny. 

(Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno, 2019) 

 

Druhá světová válka z důvodu zavedení vojenské techniky přinesla na životech koní9 ztráty 

poněkud menší, nicméně jejich působení ve válce bylo stejně vážné. 

 

Koně v 50. – 90. letech v ČR 

 

Vzhledem k tomu, že chov koní měl na našem území svá specifika budeme se v této části 

zabývat rolí koně konkrétně na našem území.  

 
8 Současná Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
9 A i jiných zvířat. 

Obrázek 1 Pomník padlým koním Foto: Vladislava Wildová 
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Regulace chovu 

 

V důsledku obou válek byl chov koní v úpadku. Ani poválečné období nebylo příznivé, a 

ačkoliv v prvních poválečných letech chovný cíl zůstával stejný a koní bylo potřeba. Až 

následná kolektivizace znamenala výrazný převrat pro celý chov koní a jejich působení vedle 

člověka.  

Docházelo k zabavování a odvádění hospodářských zvířat do zbudovaných Jednotných 

zemědělských družstev. Nevyhovující zvířata byla odvážena hromadně na jatka. Pocit 

obyvatelstva, jejichž život byl do této doby neodmyslitelně spojen s jejich zvířaty, je poměrně 

dobře zachycen ve výroku rolníka: „Fašismus vraždil lidi, ale komunismus vraždil i koně.“ 

(Lapka & Gottlieb, 2000) 

Na druhou stranu byly zachovány ústavy tzv. hřebčíny, hřebčince a hříbárny, které měly za úkol 

udržovat chov koní ve státě. Chovy v těchto zařízeních byly regulované a pečlivě hlídané pro 

zachování kvalit daných plemen.  

 

Koně byli tehdejší vládou považováni za přežitek a jeden ze symbolů kapitalismu a buržoazie. 

Proto se jejich stav velmi snižoval a naprostá většina koní byla ve vlastnictví státních podniků. 

Jmenujme například pro oblast lesnictví Československé státní lesy.  

Dále pak byla velká míra koní v majetku Československých státních statků, kde byli koně 

využíváni pro různé účely jmenujme například využití pro povoznictví či film.  

Dostihy byly v této době v plné režii Státního závodiště a pronikaly mezi nejširší lidové vrstvy, 

zejména díky Československé televizi, která zahájila přímé přenosy závodů (Mahler, 1995, p. 

144).  

 

Mládež v té době měla přístup ke koním zejména prostřednictvím Socialistického svazu 

mládeže. Pod touto organizací byly zřizovány jezdecké oddíly, kde se po zaplacení ročního 

příspěvku mohly sdružovat zájemci o jezdectví a koně. Ve vedení v roli trenérů byli zejména 

v počátcích vysloužilí jezdečtí důstojníci, kteří organizovali výcvik, péči o koně a předávali 

zkušenosti (Doubková, 2020). Nutné zmínit, že působení těchto organizací vytvořilo jakési 

podhoubí pro současné jezdectví a příznivce koní.  
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S tehdejší filosofií státu souvisela i další oblast, kde lze ověřit podobu vztahu mezi koněm a 

člověkem. Jedná se státní podnik Československé cirkusy a varieté, tehdy řízené jako celá 

kulturní oblast ve státě Pragokoncertem. Tato kulturní oblast byla státem poměrně 

podporovaná, neboť se jednalo o formu zábavy pro širokou pracující veřejnost.  

Ačkoliv bylo na všechna zvířata nahlíženo, jako na majetek státu, drezéři koní a jiných zvířat 

k nim přistupovali jako k vlastním. Důkazem toho může být každodenní spolupráce 

s přidělenými ošetřovateli koní nad rámec pracovních povinností, nebo odkup koní při 

privatizaci v roce 1992. (Doubková, 2020) 

 

Koně v současné společnosti 

 

Oblasti působení koní byly vymezeny již dávno, nicméně jejich konkrétní podoba prochází 

neustálým vývojem souvisejícím mimo jiné i s vývojem společnosti. V této podkapitole 

představíme oblasti, ve kterých se koně v rámci České republiky ve větší či menší míře 

uplatňují a kde je možné se s nimi jako jedinec setkat.  

 

Sport 

 

Využívání koní ve sportu je dnes poměrně časté, nicméně i finančně a časově náročné. Největší 

oblibě se těší skokové ježdění a stále větší oblibu získává i drezurní ježdění, všestrannost a 

soutěže spřežení. Poměrně populární je i voltiž, reining či endurance ježdění tzv. vytrvalostní 

ježdění. Mezi sporty se řadí bezesporu i dostihy, které mají v ČR velmi dlouhou tradici. 

(Horáček, 1986, p. 293) 

 

Ve sportovním využití koní se klade důraz zejména na výkonnost a s tím rovněž souvisí i 

zvyšování kvality chovaných koní.  

Ve výše zmiňovaných sportech se nejvíce uplatňují plemena jako je český a slovenský 

teplokrevník, popřípadě velšská plemena pony a kob.10 Pro dostihy pak anglický plnokrevník. 

(Ministerstvo zemědělství, 2014, p. 12) 

 

 
10 Podle dostupných výsledků z roku 2014 byl nejpočetnějším koněm ČT 23 858ks. A vzhledem k rostoucí 

tendenci počtu koní v ČR i plemene samotného (v roce 18 884ks) můžeme předpokládat jeho stálé prvenství. 
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Jezdecký sport je organizován Mezinárodní jezdeckou federací (FEI) a v České republice 

Českou jezdeckou federací (ČJF). Tyto organizace budou blíže rozebrány v kapitole „4. 

Jezdecká komunita v ČR“ 

 

Zdravotnictví 

V oblasti zdravotnictví se koně používají pro hiporehabilitaci. Spadají sem léčebné aktivity a 

terapie, kde se k rehabilitaci pacientů využívá jak pohyb koně, tak i jeho osobnost.  

Pro takovéto metody hiporehabilitace je zapotřebí speciálně připravený kůň. (Česká 

hiporehabilitační společnost) 

Tyto léčebné metody pomáhají 

s poruchami nervové soustavy, 

zmírňují následky po úrazech či 

pomáhají odstraňovat psychické 

poruchy. Bývají součástí psychické 

a pohybové rehabilitace, kde u 

pacienta mají podporovat pozitivní 

změny chování a zmírňovat či zcela 

odstraňovat nežádoucí projevy. 

(Ministerstvo zemědělství, 2014, 

pp. 14-15) 

 

Zastřešující organizací pro hiporehabillitaci je Česká hiporehabilitační společnost. 

 

Zemědělství a lesnictví 

 

Toto odvětví zaznamenalo největší pokles v používání koňské síly, důsledkem nastoupení 

mechanizace. Nicméně i dnes zde v menší míře, koně nalézají své uplatnění. Jedná se zejména 

o potažní práce v těžko dostupných terénech. Slouží převážně k manipulaci se dřevem, ale i při 

zakládání a obnově lesa. Využitím koní při práci v lese dochází k daleko menšímu poškození 

než při použití těžké techniky.  

Obrázek 2 Možné využití koně při terapii Foto: SeniorCentrum 

SeneCura Olomouc 
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Na tyto práce jsou nejčastěji využíváni koně chladnokrevní.11 V ČR jsou nejčastěji chováni 

plemena norik, slezský norik či českomoravský belgický kůň. V této souvislosti je důležité 

zmínit, že plemeno slezský norik a českomoravský belgický kůň jsou národní plemena zařazená 

do programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a 

zemědělství. (Ministerstvo zemědělství, 2014, p. 15) 

 

Kultura 

Významnou roli hraje kůň v kultuře i dnes. Významnost této role dokládá například zápis 

Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem do 

Kulturního dědictví UNESCO.12  

 

Ozbrojené složky 

 

V České republice jsou koně používáni u ozbrojených složek 

v rámci státní policie. Tyto útvary jízdní policie jsou zřízeny 

ve městech Praha, Brno a Zlín.  

Jejich hlavním úkolem je dohled na veřejný pořádek v rámci 

bezpečnostních opatření, hlídková činnost, pátrací akce, 

prevence a reprezentace policie ČR.13 (zástupce velitele 

oddělení služební hipologie, 2020) 

 Dále pak v hlavním městě Praha, Pardubicích a Ostravě jsou 

zřízeny útvary městské jízdní policie. 14 

 
11 Koně chladnokrevného typu pocházejí z koní západních. Charakteristická je pro ně mohutná stavba těla, 

vytrvalost a houževnatost. Chov chladnokrevných koní na území ČR povstal vyhlazovacím křížením belgickými 

popř. norickými hřebci. Důvodem k zmohutňování teplokrevných koní byla stoupající intenzita zemědělství. 

(Kolektiv ústavu pro speciální zootechniku, 1952, pp. 100-101) 
12 Dne 5. července 2019 
13 Dle slov zástupce velitele OJP Praha zastane jeden kůň s jezdcem například při uzavírání ulic či koordinaci 

pohybu demonstrantů práci 8 policistů.  
14 Městská policie Pardubice, nedatováno Městská pollicie Pardubice. [Online]  

Available at: http://www.mppardubice.cz/kdo-jsme-a-co-delame/oddeleni-mestske-policie/oddeleni-jizdni-

policie.html 

[Přístup získán 15 únor 2020] 

Městská policie Ostrava, 2017. Městská policie Ostrava. [Online]  

Available at: http://mpostrava.cz/pracoviste/operativni-oddil/109-usek-hipologie 

[Přístup získán 15 únor 2020]. 

Obrázek 3 Koně z Oddělení služební hipologie ČR Foto: Soukromý archiv 
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Volnočasové aktivity 

 

Koně jsou v dnešní době i vítanými společníky pro rekreaci. Do volnočasových aktivit lze 

zařadit veškeré činnosti s koňmi, které nejsou vykonávány na profesionální úrovni či jako 

předmět výdělečné činnosti. Koně jsou zde chápáni jako prostředník relaxace, se kterým je 

možné budovat vztah. 

Kapitola 2.Historie a vývoj vztahu koně a člověka zachycuje nejvýraznější momenty v jejich 

soužití napříč známou historií, které je nezbytné znát pro lepší pochopení role koně jak 

v současné společnosti, tak i vedle jedince. Je zde představeno, čím kůň pronikal do společnosti 

a proč je na něj pohlíženo jinak než na hospodářská zvířata.  

Již v procesu domestikace došlo k pomyslnému odlišení koně od ostatních domestikovaných 

zvířat. Kůň se stal z obživy samotné prostředkem pro její získání. Využití jízdních vlastností 

koně se uplatnilo i v rozvoji prvních civilizací. S tím souvisel vznik a vylepšování jezdecké 

výstroje, kdy je převážná většina používána ve zmodernizované podobě i v současném 

jezdectví. Do doby jízdních národů lze řadit i vynález tažného vozu, který člověku umožnil 

další využití koně. Tažné vlastnosti koně byly velmi oceňovány v antickém Řecku, kde došlo 

k prvnímu využití koní pro sport prostřednictvím vozatajských závodů uskutečňovaných 

v hipodromech, jako součást Olympijských her. Sportovní a využití koní pro zábavu pokračuje 

i v celé době středověku. Novověk pak přináší pomyslná ukotvení společenské role koně 

vznikem různých institucí, spolků a první legislativní úpravy pro šetrnější zacházení 

s pracujícími zvířaty. Koně byli jakožto pracovní síla využíváni ve velkém počtu i v obou 

světových válkách, kde docházelo k obrovským ztrátám na jejich životech. Vývoj chovu koní 

a s ním souvisejících oblastí měl na našem území svá specifika. Stav koní nacházející se po 

obou světových válkách v úpadku nepodpořila ani kolektivizace, která změnila celkový přístup 

a koncept chovu koní v tehdejším státě, který více či méně přetrvával až do demokratizace 

společnosti. V obou přechodných obdobích, tj. před kolektivizací a během privatizace lze vidět 

i zajímavé období z hlediska vnímání vztahu mezi jednotlivci a jejich koňmi. V současnosti lze 

pak evidovat několik oblastí v rámci kterých lze jako jednotlivec přijít s koněm do kontaktu a 

která mají své kořeny v dávné historii. 

 
Úřad městské části Praha 11, 2018. Praha 11. [Online]  

Available at: http://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&slozka=253&xsekce=7532&clanek=9473 

[Přístup získán 15 únor 2020]. 
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3. JEZDECKÁ KOMUNITA V ČR 

 

Pokud budeme řadit do jezdecké komunity všechny osoby, které se koňmi zabývají na 

profesionální či amatérské úrovni, pak lze v rámci České republiky hovořit o komunitě poměrně 

rozsáhlé. Spadají sem osoby různých věkových kategorií, nicméně genderové zastoupení je 

převážně ženské. 

 

3.1. Rozdělení do skupin 

 

Jedná se o autorčino funkční rozdělení, vytvořené na základě studia zdrojů i její vlastní 

zkušenosti, neboť je sama členkou jezdecké komunity. 

Pro lepší přehlednost lze jezdeckou komunitu rozdělit na tři skupiny. Je důležité zmínit, že 

působení osoby v konkrétní skupině se může během času měnit. 

 

Do první skupiny lze řadit profesionály. Jedná se o osoby, jejichž hlavní pracovní náplní je 

práce s koňmi s cílem finanční odměny. Dále sem lze řadit i odborníky z řad akademiků či 

veterinárních lékařů s koňskou specializací. 

 

Do druhé skupiny řadíme osoby, které se jízdě na koni věnují pouze jako tzv. hobby jezdci bez 

větších ambicí a koně jsou pro ně prostředníkem trávení volného času. Bývají to majitelé koní 

nebo členové jezdeckých klubů, popřípadě náhodné osoby využívající nabídky agroturistiky.  

 

Třetí skupinu můžeme označit jako příznivce jezdeckého sportu. Tito lidé nemusí na koni 

aktivně jezdit, jen jim stačí pobyt v blízkosti koní a zajímají se o většinu věcí s koňskou 

tematikou.  

 

3.2. Představení komunikačních kanálů jezdecké komunity v ČR 

 

Jako většina zájmových komunit má i jezdecká určité komunikační kanály, prostřednictvím 

kterých sdílejí zkušenost, poskytují rady a doporučení či uvádějí zajímavé informace z oblasti 

koní.  
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Fyzická setkávání 

 

Patří sem veškerá setkávání, kterých se účastní lidé ze všech výše zmíněných skupin. Akce se 

konají zejména s cílem podpořit komunitu příznivců koní a sdílet hodnoty a budovat vztahy. 

 

Svody a přehlídky koní 

 

Dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) se svodem zvířat rozumí soustředění hospodářských zvířat různých 

chovatelů na určeném místě k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského 

zákona (Česko, 1999). V případě koní jsou tyto svody pro jednotlivá plemena vyhlašovány 

příslušnými spolky. Výstupem svodů jsou hodnocení-klasifikace koní dle příslušných zvyklostí 

a jejich zápis.  

 

Výstavy  

 

Tyto prezentační akce, bývají často několikadenní v prostředí výstavišť. Prezentují se na nich 

hřebčince, hřebčíny, jezdečtí profesionálové, zástupci jezdeckých klubů, odborníci a firmy 

podnikající v oblasti koní. Současně se jedná i o atraktivní akce pro veřejnost, neboť součástí 

výstav bývá i doprovodný program.  

 V České republice lze, s ohledem na počet výstav v současnosti, hovořit o konkrétních akcích: 

Výstava KŮŇ, Jaro s koňmi v Lysé nad Labem a poměrně nová výstava koní FOR HORSE 

konající se v pražských Letňanech.  

V rámci Evropy lze uvést příklady výstav jako je italská Fieracavalli Verona, německá 

Equitana nebo francouzský Salon de Cheval. 

 

Sportovní události 

 

S ohledem na velké množství odvětví v jezdeckém sportu je každoročně pořádána řada 

sportovních událostí různých úrovní.  
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Zábavné akce  

 

Pod zábavné akce s koňskou tematikou lze řadit například tzv. Dny koní. Na těchto akcích bývá 

doprovodný program s prezentací koní, ale i dalších účinkujících. Do zábavných akcích patří 

bezesporu i jezdecké plesy tzv. Galavečery. 

 

Výše zmiňované události mají společnou charakteristiku v tom, že zde často dochází ke 

shlukování všech tří skupin, a to v různé míře. Konkrétněji to znamená, že v řadách návštěvníků 

bývají zástupci druhé a třetí skupiny, ale i osoby z řad laické veřejnosti, kteří se akce mohou 

účastnit například jako doprovod. V rolích hlavních aktérů pak bývají profesionálové z první 

skupiny nebo zástupci jezdeckých oddílů spadajících do skupiny druhé 

 

Vzdělávací akce 

 

Vzdělávací akce stále spadají do oblasti fyzického setkávání, jejichž cílem je zejména sdílení 

zkušeností. Řadíme mezi ně semináře a workshopy či soustředění na různá témata, která jsou 

provozována profesionály a účastní se jich zejména druhá skupina. Některých vzdělávacích 

akcí je nutná účast s koněm.  

 

Technické komunikační kanály  

 

Weby 

 

Pokud pomineme webové stránky jednotlivých organizací, tak největším a nejstarším českým 

zpravodajským webem, který je zaměřen na koně, jejich chov a jezdectví se nazývá 

Equichannel.cz. Nejedná se jen o web s jednostrannou komunikací k uživatelům, ale je velmi 

podporované i diskuzní prostředí a tvorba stránek uživateli. Jako registrovaný uživatel lze 

vkládat články, diskutovat, zveřejňovat své akce a odkazy. 

 

Existuje také poměrně velká řada webových stránek, které je možné označit jako blogy, které 

jsou produkovány jednotlivcem. Na tomto typu stránek dochází k přejímání vágních textů, 

velmi často špatně citovaných nebo necitovaných vůbec. Společným jmenovatelem těchto 

stránek je zjevná láska ke koním a ženské pohlaví. 
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Sociální sítě 

 

Na sociálních sítích dochází nejčastěji ke sdílení s přáteli nebo v rámci skupiny sdružující osoby 

se stejným zájmem. Ve skupinách dochází i k výměně doporučení, poskytování rad či sdílením 

momentů ze života s koněm. Na největší sociální síti Facebook, kde je ideální prostředí pro tyto 

formy sdílení jmenujme například skupiny Máme rádi koně se 143 tisíci členy, Koně-věci na 

prodej/nákup/všechno o koních CSP s 20 tisíci členy nebo Ztracení a ukradení koně s 11 tisíci 

členy.  

 

Periodika 

 

V komunikačních kanálech nelze opomenouti oblast periodik. Lze sem řadit věstníky 

chovatelských sdružení a institucí.  

Dále jsou v současné době vydávány i měsíčníky Jezdectví, Svět koní či Koně a lidé. 

 

Lze shrnout, že jezdeckou komunitu tvoří samotní profesionálové, hobby jezdci, ale i milovníci 

koní, kteří se mohou sdružovat, sdílet zážitky a poznatky několika způsoby. K fyzickým 

setkáváním můžeme kromě neoficiálních setkávání přátel, řadit svody koní, výstavy, sportovní, 

zábavné nebo také vzdělávací akce. Ke sdružování a sdílení informací dochází i ve virtuálním 

prostředí, prostřednictvím webů. Zde jsou kromě publikovaných článků velmi aktivní i diskuzní 

fóra. Dalším virtuálním místem, kde dochází k výměně poznatků a názorů, jsou sociální sítě. 

Jmenujme například Facebook, kde existuje řada skupin zabývajících se koňskou tematikou. 

V současné době je vydáváno i několik periodik, zabývajících se tematikou koní.  
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4. SELF-TRACKING 

 

Jedná se o praktiku vědomého zaznamenávání aktivit o sobě samém v různé míře detailu a pro 

různé účely. Bývají používána speciální nositelná zařízení, často označovaná jako wereables. 

Pro účely měření je také vyvinuto spousty aplikací, které je možné využívat jen prostřednictvím 

chytrých telefonů.  

Zmiňované měření bývá označováno termíny self-tracking, quantified self či lifelogging15. 

Hranice těchto termínů nejsou pevně stanoveny. Nejen mezi laickou veřejností, ale i ve 

vědeckých článcích lze vidět používání těchto termínů coby synonym. Stefan Selke (2016) 

vysvětluje synonymní používání výrazů novostí a neustálým vývojem tématu. Nicméně také 

podotýká, že použitím termínů s konkrétnějším názvem je odkazováno na sekci, subkulturu, 

konkrétní použití nebo technické aspekty digitálního sledování a záznamu, a proto 

upřednostňuje používání termínu lifelogging. Na druhou stranu Deborah Lupton (2018) uvádí, 

že termín lifelogging je již neaktuální a nahrazuje jej výraz self-tracking, proto i my budeme 

v této práci používat tento termín.  

 

4.1. Používání Self- trackingu 

 

Současná podoba self-trackingu je spojena se vstupem chytrých telefonů, chytrých hodinek, 

fitness náramků či jiných nositelných elektronik16 na trh. Díky zabudovaným biometrickým 

senzorům jsou přístroje schopné záznamy pořizovat bez větší nutnosti aktivního zapojení 

uživatele. Tato zařízení bývají propojena s chytrým telefonem, kde je s naměřenými daty dále 

možné pracovat.  

 

Díky aplikacím, kterých je na trhu velké množství, je k různým druhům měření možné obdobně 

využívat i chytrý telefon. Aplikace, které jsou na trhu nabízeny mohou být zpoplatněné nebo 

ke stažení zdarma. U aplikací poskytovaných zdarma lze velmi často narazit na možnost 

rozšíření na tzv. prémiovou verzi. Uživateli se tak zpřístupní nové dostupné funkce nebo zmizí 

často nevyžádané reklamy. Příkladem může být prémiová verze menstruačního kalendáře Flo. 

Uživatelka po upgradování dostane personalizované statistiky založené na základě 

 
15 V Českém jazyce se setkáváme s označením „sebeměření“.  
16 Často označované anglickým názvem wearable (technology) nebo wearables. Zahrnuje běžné doplňky, jako 

jsou přívěsky, náramky či hodinky. 
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zaznamenaných symptomů, detekci fyzických a psychických stavů či zdravotní zprávu od 

lékaře. Další příklad uvádíme v kapitole 5. Popis aplikace Equilab. 

 

Rozdíly v používání aplikací můžeme vidět i v míře zapojení uživatele do procesu měření. Lze 

je označit jako aktivní a pasivní. Záznamy dat v tzv. aktivních aplikacích bývají ohraničené 

časem, neboť je od uživatele vyžadována alespoň minimální součinnost a sice zapnutí a vypnutí 

aplikace. Jako příklad tohoto řešení uveďme běžecké aplikace či aplikace fungující na principu 

deníků jako jsou kalorické tabulky. Aplikace v tomto případě označené jako pasivní toto 

nevyžadují. Měření probíhá kontinuálně na pozadí a pro měření postačí mít zařízení u sebe (v 

kapse, tašce, batohu apod). Příkladem může být měření kroků během dne v aplikaci zdraví na 

iOS zařízeních. Velmi často dochází ke kombinaci těchto přístupů a data se navzájem doplňují. 

Což je možné například právě v uvedené aplikaci Zdraví.  

 

Gurrin a spol (2014) shrnuje, že self-tracking, jaký v současnosti známe je možný díky třem 

paralelním technologickým pokrokům.  

Zaprvé je to díky spolehlivějším a energeticky úsporným technologiím s dostatečně kvalitními 

senzory.  

Zadruhé levná úložiště a přenos nových dat. 

A zatřetí schopnost technologií převádět objemná a nezpracovaná data na smysluplné 

sémantické informace, ze kterých je uživatel schopen vyčíst požadované informace.  

 

Benefity 

 

Případné benefity, které používání aplikací přináší, shrnuli Sellen a Whittaker (2010) do tzv. 

Pěti R. 

 

Pět R 

Recollecting (vybavení si minulých okamžiků): Pomocí záznamů je uživatel schopen znovu 

prožít některé okamžiky. Hlavním znamením tohoto bodu je možná rekapitulace hmatatelných 

dějů, které se odehrály a jejich možné připomenutí.  

Reminiscing (vzpomínání na minulost): Jedná se o obdobu Recollectingu, ale v tomto případě 

se jedná o prožívání více zaměřené na emocionální stavy.  
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Retrieving (opětovné získání): V tomto případě se jedná o pomoc při vyhledání či opětovnému 

přístupu k informacím skrze metadata.  

Reflecting (reflektování): Tento bod autoři vysvětlují jako možnost vybavení si vlastního 

chování a možnost jeho následného posouzení či přemýšlení nad ním.  

Remembering intentions (Zaznamenání záměru): Poslední „R“ reaguje na lidskou schopnost 

plánování poslední dobou spojené s pojmem time management. Jedná se o možnost plánování 

nadcházejících událostí a jejich připomenutí prostřednictvím aplikací. 

 

Rizika 

 

Na druhou stranu nelze nezmínit možná rizika, související s používáním těchto zařízení a 

aplikací. Příkladem může být obsese daty či pohybem, která může vést až k behaviorální 

závislosti. Nebezpečí této závislosti spočívá i v upozadění vlastních tělesných projevů. S tím je 

spjatá možnost vyčerpání a souvisejících úrazů. (Alter, 2018) 

 

Dalším rizikem může být zneužití naměřených dat třetí stranou, které je aktuální i pro zvířecí i 

rostlinné druhy. V rámci monitoringu jednotlivých druhů fauny a flóry jsou velmi často 

používána různá nositelná zařízení a technologie. Tyto metody získávání dat, dávají poměrně 

velký prostor pro jejich zneužití, které může vést k ohrožení sledovaných druhů. Příkladem, 

může být zadržení manželského páru v přírodní rezervaci Knersvlakte, u nichž bylo nalezeno 

velké množství ohrožených druhů rostlin. Vyšetřovatelé zjistili, že tento pár pro získání rostlin 

zneužil GPS souřadnice získané z veřejných webových stránek - JSTOR Global Plants a iSpot. 

(Welz, 2017) Dalším příkladem může být nelegální lov vlků v Yellowstone National Park, kdy 

byly pytláky zneužity VHF signály z jejich obojků.  

 

4.2. Aplikace pro zvířata 

 

Obdobně jako aplikace a technologie určené pro lidi, existuje celá řada firem nabízejících 

zařízení s různým účelem a různým řešením pro zvířata. Po průzkumu trhu, lze shrnout, že se 

jedná zpravidla o zařízení k lokalizaci zvířete, vizuálnímu sledování zvířete nebo výcvikové 

pomůcky.17  
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Lokátory, lze označit za nejvěrnější obdobu 

lidského self-trackingového zařízení. Nejčastěji 

mívají vzhled malé krabičky upevněné na 

obojku. Tato zařízení sdělují prostřednictvím 

aplikace aktuální místo pohybu zvířete a také 

podávají informace o spálených kaloriích nebo 

čase, který zvíře strávilo v aktivním pohybu. 

Současně mohou vyslat upozornění pokud se 

zvíře ocitne mimo místo, které majitel při 

prvotním nastavování označil jako bezpečnou 

domácí zónu.  

Další možnost, jak sledovat v nepřítomnosti svá 

zvířata jsou kamery. Domácí kamery pro zvířata, 

mají pravděpodobně svůj původ u fotopastí 

používaných ve volné přírodě. Fungují na stejném 

principu. Mohou tedy při zaznamenaném pohybu 

uchovávat záznam či pořizovat fotografie a přenášet obraz do telefonu či do počítače, kde je 

aplikace nainstalována.  

Skrze některé kamery je možné na zvíře i mluvit či si s ním hrát prostřednictvím laserového 

paprsku zabudovaného v kameře. Obdobou statických kamer jsou kameře, která je připevněna 

na obojku a zachycuje záznam z perspektivy zvířete. 

 

Příklady řešení komerčních typů elektroniky a aplikací pro kočky a psy: 

 

Aplikace zaměřené na aktivitu: 

  

Fitbark18 

Produkt ze Spojených států amerických jménem Fitbark reaguje na současné problémy 

domácích psů spojených s obezitou. Dle informací na webových stránkách má pomocí záznamů 

o délce spánku, ušlé vzdálenosti a spálených kaloriích pomoci při udržovaní tělesné kondice 

zvířete. Dále umožňuje propojení se zařízení pro lidi, jako je Fitbit, Apple Watch, HealthKit 

 
18Dostupné zde: https://www.fitbark.com 

Obrázek 4 Kočka Sebastian s lokátorem na nádraží ve 

Vysočanech v Praze 
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nebo Google Fit. Jako doplňující funkci nabízí i toto řešení vytvoření bezpečných zón na 

základě Wi-fi dosahu. Monitoring v aktuálním čase je možný pouze v USA neboť je 

podporovaný tamnější operátorem Verizon LTE. 

 

Whistle19  

Obdobné řešení jako Fitbark nabízí i další řešení ze Spojených států amerických, které se 

specializuje ale i na kočky. Má několik produktů (Whistle GO Explore, Whistle GO, Whistle 

FIT), která se liší velikostí, výdrží baterie, voděodolností nebo světlem. Nicméně Whistle lze 

pořídit jen ve Spojených státech amerických. Tato firma k tomuto produktu nabízí také vodítka 

a obojky. 

 

Petkit P220 

Zařízení Petkit P2 produkované Britskou společností, která je zaměřena na výrobu i jiných 

zařízeních pro zvířata, je oproti jiným k dostání i v České republice. Produkt je zaměřen 

převážně na monitoring spánkové aktivity, příjem a výdej energie, ale nelokalizuje polohu v 

čase. Výdrž baterie je udajně až 4 měsíce. Dle poskytnutých údajů by nemělo být používání 

zařízení spojeno s dalšími poplatky.  

 

Aplikace zaměřené na bezpečnost: 

 

Tractive GPS21 

Rakouská společnost Tractive fungující od roku 2013 přináší řešení k lokalizaci a sledování psa 

(TRACTIVE GPS DOG) nebo kočky (TRACTIVE GPS CAT) pomocí krabičky s GPS 

připevnitelné na obojek. Řešení nabízí možnost nastavit tzv. virtuální plot (geofence) díky 

kterému lze zvířeti vytyčit neviditelné hranice a definovat tak „bezpečnou“ zónu. Pokud zvíře 

tuto předdefinovanou zónu opustí, majitel dostane upozornění. Na základě tohoto upozornění 

může zapnout lokační službu a sledovat zvíře v aktuálním čase. V současné době22 si firma 

účtuje za registraci, která je pro fungování zařízení nutná, poplatek ve výši 1.290 Kč za rok pro 

kočku nebo psa.  

 

 
19Dostupné zde: https://www.whistle.com 
20 Dostupné z: https://petkit.co.uk 
21 Dostupné zde: https://tractive.com/en/ 
22 Ke dni 8.6. 2020 
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DOTT tag23 

Aplikace zaměřená převážně na psy a jejich bezpečnost. Funguje na principu vyvolání poplachu 

pokud, se pes ztratí. Pes s přívěskem je detekován až do vzdálenosti 35 753 m2. V případě, že 

se dostane mimo prostor, aplikace dokáže upozornit i jiné vlastníky zmiňované aplikace. Výdrž 

baterie je 6-9 měsíců. U tohoto zařízení nejsou žádné další poplatky, nicméně se nám nepodařilo 

zjistit jeho dostupnost v České republice. 

  

Příklady řešení komerčních typů elektroniky a aplikací pro koně: 

 

Pro oblast jezdectví jsou self-trackingové aplikace a elektronika zaměřena oproti těm pro psy a 

kočky zejména na aktivitu. Dalo by se říci, že se jedná o obdobu self-trackingových aplikací 

určených pro lidi.  

 

Equisense 

Francouzský produkt známý pod jménem 

Equisense nabízí variantu nositelné 

elektroniky přímo pro koně. Senzor se 

umisťuje na podbřišník24 pomocí koženého 

nástavce. Skrze Bluetooth jej lze propojit s 

mobilní aplikaci, která zaznamenává a 

analyzuje měřená data. Tento produkt 

umožňuje získávat obdobné typy dat, jako 

řešení nositelné elektroniky pro lidi, včetně 

tepové frekvence.  

 

HorseGlobe 

 

Další francouzské řešení k zaznamenávání ujeté trasy si klade za cíl sdílet mezi jezdci pěkné 

cesty pro koně. Pomocí GPS lze tak sdílet svou trasu a zároveň vyhledávat a stahovat si do 

 
23 Dostupné zde: https://dottpet.com  
24 Podbřišníkem se označuje část výstroje koně, která upíná sedlo ke koní a současně se se stará o udržení sedla 

ve správné poloze.  

Obrázek 5 Nástavec na podbřišník, kterým senzor 

Equisense připevňuje. 

https://dottpet.com/
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mobilu další vhodné vyjížďky, které poskytli ostatní uživatelé. Aplikace je nabízena bezplatně, 

ale se značným omezením, které spočívá v omezeném počtu sdílených a stáhnutých tras. 

 

Horse Riding Tracker 

Záznam tréninků a vyjížděk pomocí GPS. V tomto řešení lze synchronizovat zdravotní údaje 

s iPhone Health a Apple Watch. 

  

Ridely 

Jedná se o švédskou firmu,  která uživatelům nabízí mobilní aplikaci, skrze kterou je možné si 

nastavit cíle, kterých chce uživatel s koněm dosáhnout. Na tomto základě jim aplikace pomůže 

vytvořit plán tréninku. Dále je možné zaznamenávat data ze zajetého tréninku. Jedná se o 

obdobu aplikace Equilab, kterou podrobně rozebereme v další kapitole. 

 

Měření vlastní aktivity, které má vícero označení, se začalo s větší dostupností chytrých 

zařízeních rozšiřovat. A tak díky uzpůsobeným zařízením lze bez větší námahy zaznamenávat 

data jen tím, že má člověk zařízení u sebe. Existuje mnoho firem, nabízející různá řešení, ale 

zásadní rozdíly, které lze pozorovat jsou jen v míře zapojení uživatele do procesu měření a 

pořizovací ceně. Toto vše má za výsledek i pronikání self-trackingu do oblasti chovatelství. 

V této oblasti existuje obdobně mnoho firem, které jsou na tuto oblast trhu zaměřeny. Nabízené 

produkty poskytují zejména možnost sledování polohy a lokalizace zvířete, možnost vizuálního 

sledování na dálku nebo mohou fungovat jako podpůrné pomůcky při výcviku. Je důležité si 

uvědomit, že zmiňované vědomé zaznamenávání dat o sobě samém přináší nejen benefity 

zmíněné ve shrnutí Sellen a Whittakera„v části „Pět R“, ale  i rizika související se vznikem 

behaviorální závislosti nebo špatné interpretace naměřených hodnot. Existují i doložené 

případy zneužití dat třetí stranou, které se objevily i v souvislosti se zneužitím dat při 

monitoringu volně žijících druhů. 
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5. APLIKACE EQUILAB 

 

V této kapitole představíme konkrétní aplikaci, která je 

pro tuto diplomovou práci klíčová, neboť ji v rámci 

výzkumu používali všichni respondenti. Pro bližší 

seznámení uvedeme i charakteristiku funkcí. 

Jedná se o self-trackingovou aplikaci vyvinutou speciálně 

pro jezdecký sport, která se prezentuje mottem „Capture 

every hoofbeat“ a dle popisu na oficiálních webových 

stránkách25 si klade za cíl pomáhat a podpořit jezdce a 

jejich koně při tréninku.  

 

Impuls, který vedl ke vzniku aplikace, bylo zranění jednoho ze zakladatelů současné start-

upové společnosti produkující aplikaci Equilab. V rámci rekonvalescence se začal věnovat 

jízdě na koni a uvědomil si, že na trhu neexistuje aplikace, která by dokázala trackovat jízdu 

obdobně tak, jako v běžeckém sportu. Spolu s dalšími odborníky pak vyvinuli právě aplikaci 

Equilab, která byla uvedena na trh v březnu 2017. ( Umgås magazine, 2019) 

 

5.1. Charakteristika aplikace  

 

V současné době je aplikace, podle průzkumu autorky, používána jak hobby jezdci 

v soukromých stájích, tak i profesionály s vlastními trenéry. Pro používání aplikace je zapotřebí 

její stažení do chytrého telefonu, které je možné pro základní verzi bezplatně prostřednictvím 

„App store“ nebo „Google play“. 

 

Na oficiálních stránkách Equilab je uvedeno, že je možné využívat aplikaci ve všech Android 

wear zařízeních 2.0. a je plně optimalizována pro chytré hodinky od firmy CASIO-PRO TREK 

Smart. Tato optimalizace umožňuje sledovat aktuální údaje na zápěstí přímo ze sedla a při jízdě, 

bez nutnosti vytahování telefonu z kapsy. S chytrými hodinkami jiných typů a značek lze 

 
25 Dostupné zde: https://equilab.horse/ 
 

Obrázek 6 Logo aplikace Equilab 

https://equilab.horse/


 33 

s jejich pomocí pouze spustit a ukončit měření, nikoliv sledovat aktuální měřená data. Navíc je 

potřeba při používání na chytrých hodinkách mít telefon stále u sebe, například v kapse. 

Po stažení aplikace a pro její aktivní využívání je pak nutné vytvořit profil jezdce a koně. Pokud 

jezdec jezdí s více koňmi, je možné přidat a vytvořit profil každému z nich.  

 

Aplikace Equilab umožňuje automaticky sledovat pohyby koně a poskytovat informace o jízdě. 

Pro trackování jízdy stačí v aplikaci spustit „Quick start“. Po ukončení jízdy, ještě před 

vyhodnocením naměřených dat, aplikace nabídne možnost ohodnotit trénink formou smajlíku 

a vložením vlastní poznámky.  

 

5.2. Vizualizace naměřených dat 

 

Naměřená data jsou pak zobrazována v několika formách, jako je například Mapa pohybu, která 

je k dispozici po ukončení aplikace a jízdy a zobrazuje ujetou trasu zakreslenou v mapě.26 Na 

mapě ujeté trasy je zobrazeny i typy chodů, kterými kůň v daných úsecích šel, tedy konkrétně 

krok, klus a cval.  

 

Dále je zpětná vazba poskytována i tabulkou, ve 

které jsou uvedeny chody s konkrétními 

hodnotami, tj. pod každým jednotlivým chodem 

je uveden čas, jak dlouho se kůň v daném chodu 

nacházel, jakou vzdálenost ušel, jaké průměrné 

rychlosti km/h dosahoval, kolik kroků udělal za minutu a průměrnou délku kroku. V obdobné 

tabulce je zaznamenáno i zatížení stran27 koně v jednotlivých krocích. Zpětná vazba obsahuje i 

informaci o tom kolik energie bylo během jízdy spáleno. U koně je jednotka uvedena v MJ 

(megajoule) a u jezdce Kcal (kilocalorie). 

 

Jezdec po skončení jízdy dostane zpětnou vazbu i prostřednictvím celkového ohodnocení. Toto 

ohodnocení je vypočítáno z naměřených dat a je zde zohledněna i vlastní zpětná vazba. Celkové 

 
26 Aplikace využívá polohové údaje. 

27 Pojem „zatížení stran“ je v jezdectví spojený s tzv. narovnáním koně jehož cílem je rovnovážné zatěžovaní 

koňského pohybového aparátu.  

 

Obrázek 7 Hodnoty získané během sledované jízdy 
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ohodnocení je vyjádřeno na škále od jedné do pěti (v aplikaci znázorněno pomocí 

nečíslovaných políček). Přičemž více zabarvených políček znamená lépe zvládnutou jízdu. 

 

V rozhraní pro zpětnou vazbu je možné i rozkliknutí detailů, kde se otevře pět grafů, na kterých 

je zaznamenán pohyb tak jak následoval v čase. Jezdec se tak může podívat na to, jak po sobě 

jednotlivé chody v průběhu jízdy následovaly, na průměrnou délku kroku, tempo za minutu a 

také rychlost měřenou v kilometrech za hodinu. Uživatel také dostane informaci, o nadmořské 

výšce, ve které se zařízení nacházelo. Vše je opět zaznamenané chronologicky. 

 

5.3. Podpůrné funkce v aplikaci 

 

Sledování polohy jezdce a koně druhou osobou 

 

Přidanou hodnotou této aplikace je bezpečnostní prvek, který vývojáři přidali k placené verzi. 

Firma tak reagovala na zkušenosti jezdců, kteří uváděli, že se při jízdě necítí bezpečně, pokud 

okolí neví, kde se s koněm v terénu nachází. (Equilab, 2018) Díky funkci „Safe tracking“ je 

možné sdílet aktuální polohu jezdce s druhou osobou, která si aplikaci musí nainstalovat také. 

 

Jedná se o obdobnou funkci jako mají tzv. doprovodné bezpečnostních aplikace, které mají 

pomáhat osobám při osamělých cestách. Jedná se například o aplikace bSafe, Bugle či 

Companion.  

 

Equilab jako sociální síť 

 

Equilab dále obsahuje funkci, která funguje na bázi sociální sítě a tím pádem umožňuje 

propojení jezdecké komunity. V rámci aplikace je možné přidání dalších uživatel 

označovaných jako „Friends“ do své komunity. Mezi těmito uživateli je poté možné sdílet své 

zážitky ze života s koněm, naměřené hodnoty, přidávat fotografie, psát statusy nebo 

komentovat příspěvky ostatních uživatelů obdobně jako na jiných online sociálních sítích.  

Aplikace rovněž umožňuje sdílení svých naměřených dat na jiných sítích.  

 

Kalendář 
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Součástí placené verze aplikace je i funkce kalendář, která má za cíl pomáhat s organizací 

jednotlivých činností a akcí ve stáji. Prostřednictvím kalendáře je možné sledovat i na dálku 

probíhající aktivity ve stáji a přizpůsobit tak svůj výcvik nebo návštěvy spojené s péčí o koně.  

V základní nabídce jsou již předpřipravené oblasti, do kterých zaznamenávaná aktivita spadá. 

Jedná se konkrétně o trénink, návštěvu kováře/podkováře, závody, zdravotní záznamy, 

odpočinek. Některé jednotlivé oblasti mají pro přehlednější zadávání a následnou orientaci 

v záznamech i své podoblasti. Například oblast „Trénink“ demonstruje široký záběr aplikace 

napříč formami tréninku. Jsou zde uvedeny tréninky spadající pod různé styly jezdectví např. 

drezurní výcvik, skoky, reining, vytrvalostní trénink ale i typy univerzální přípravy jako je 

cvalový trénink, lonžování či krokování.  

 

Dále při zaznamenávání zdravotních údajů vztahujících se ke koni lze pro lepší orientaci a pro 

případné zpětné dohledávání zvolit mezi několika typy nejčastějších zdravotních problémů a 

potřebných zákroků u koní, konkrétně: zranění, kolika, vakcinace, odčervení, návštěva 

veterinárního lékaře.  
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6. VZTAH KONĚ A ČLOVĚKA 

 

V této kapitole představíme, jakým způsobem je možné budovat vztah mezi koněm a člověkem. 

Bereme v úvahu, že existují různé metody a přístupy ke koni s cílem dosáhnout určité 

požadované formy vztahu. Tyto přístupy se mohou lišit v závislosti na účelu využití koně. 

V předkládané diplomové práci bude uváděn přístup, vycházející z praxe praktikované 

v autorčině okolí. Cílem tohoto přístupu je dosáhnout spolupracujícího partnerství, kde existuje 

mezi člověkem a koněm rovnováha ve vydávané a přijímané energii. Lze o něm tvrdit, že 

kombinuje různé prvky z metod přirozeného výcviku a tradičního přístupu ke koni. 

 

Ve vztahu člověk a kůň je důležité pro správné pochopení následujících podkapitol zmínit, že 

je potřebné, aby byl člověk vždy ve vůdčím postavení oproti koni. Toto vůdčí postavení je 

spojené i s odpovědností, kterou za koně člověk má a jež je ukotvena i v legislativě Nového 

občanského zákoníku z roku 2012. 

 

„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod 

dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře 

bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem 

společně a nerozdílně s vlastníkem.“ 

 

Po pořízení koně nastává prostor pro utváření vztahu. V první řadě je důležité získat vzájemnou 

důvěru28 a základní respekt koně. S tím je pak možné dosáhnout základní bezpečnosti, která je 

klíčová a jedině s ní je možné přistoupit k dalším úkolům. Dosáhnutí zmiňované důvěry, 

vyžaduje úsilí a čas. (Bořánek, 2008) Jako úsilí lze v tomto případě chápat podpůrné aktivity. 

Tyto aktivity je dobré provádět od počátků seznamování se s koněm, pokud to podmínky 

dovolují. Jedná se například o pravidelné a časté návštěvy stáje, ošetřování29, vodění koně na 

ruce ven, mluvení s ním apod. Zmiňované aktivity pomáhají nejen v budování důvěry, ale 

rovněž pomáhají poznat se s koněm navzájem. Je důležité zmínit, že toto „poznávání se“, je 

rozvíjeno po celou dobu soužití a je důležitým prvkem, který posiluje vztah.  

 
28 V některých studiích je forma této důvěry označována jako „secure base effect“ často zmiňována ve vztazích 

mezi psem a člověkem jako například v článku „ L. Horn, L. Huber, F. Range (2013) The Importance of the 

Secure Base Effect for Domestic Dogs – Evidence from a Manipulative Problem-Solving Task“ 
29 Nejedná se konkrétně o ošetřování při úraze či nemoci, ale celkově se pod tímto pojmem v jezdectví označují 

činnosti, které jsou spojené s péčí o koně. Pod tímto pojmem si můžeme představit místování boxů, tj. výměna 

znečištěné podestýlky za novou, péči o srst, péči o kopyta, podávání krmení atd. 
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Ověřit si míru pokroku ze strany koně lze v tomto případě, ostatně jako u všech zvířat, jen 

pomocí pozorování. V praxi to znamená pozorovat reakce například na pouhou přítomnost 

daného člověka apod. U člověka je tento pokrok možné sledovat, jako celkové zklidnění se při 

pobytu u koně a předvídání možných reakcí koně na podněty.  

 

Po vybudování přijatelné míry důvěry na obou stranách, je možné přistoupit k pomyslné fázi 

výchovy30 a výcviku, která napomáhá k souhře a spolupráci. Záměrně uvádíme tyto dvě fáze 

dohromady, neboť zpravidla je jedna s druhou spojena a činnosti v nich se vzájemně prolínají. 

Je stále nutné mít na paměti, že se jedná o silné a velké zvíře, a proto je výchova koně důležitá. 

Cílem výchovy je naučit koně bezpečnému chování a stanovit co je v rámci jeho chování 

přijatelné a co už nikoliv. 

Je samozřejmé, že jinak bude výchova probíhat u mladého tzv. „syrového koně“31 a jinak u 

dospělého. Neznamená to ale, že výchova staršího koně je jednodušší. Starší kůň si může do 

pomyslného vztahu přinést mnoho zlozvyků a strachů z minulých zkušeností. Z toho vyplývá, 

že výchova a výcvik jsou v každém vztahu variabilní a záleží na míře dosud získaných 

zkušeností a jistou variabilitu přinášejí i požadavky ze strany člověka.  

 

Pro představu můžeme uvést několik činností, které by měl dobře vychovaný kůň zvládat. To 

znamená, že vychovaný kůň by neměl být agresivní, měl by mít při ošetřování ustálené návyky 

a také by měl být ochotný spolupracovat.  

 

Mít dobře vychovaného koně je klíčové pro celé soužití. Napomáhá to ke spolupráci koně a 

k jednoduššímu a nekonfliktní komunikaci. Celkově je s takovým koněm radost pracovat, což 

má i pozitivní vliv na vztah mezi nimi. Práce s nevychovaným koněm, je pro jezdce, ale i 

ošetřovatele frustrující a často i velmi nebezpečná. Navíc s takovým koněm je poměrně obtížné 

dosáhnout požadované harmonie a spolupráce.32  

 
30 Často označovaná také jako „ poslušnost“ . 
31 Jak bylo zmíněno může se jednat o mladého koně, ale především o koně, který neumí základní prvky 

poslušnosti potřebné pro bezproblémovou a bezpečnou práci.  
32 Tyto problémy jsou velmi často řešeny na diskuzních fórech komunikačních kanálů zmíněných v 3.2. 

Představení komunikačních kanálů v rámci ČR. Například: 

http://www.equichannel.cz/forum/diskuze/1323681/13 

https://www.ifauna.cz/kone/nemodforum/r/detail/947285/co-s-nevychovanym-mladochem 

 

http://www.equichannel.cz/forum/diskuze/1323681/13
https://www.ifauna.cz/kone/nemodforum/r/detail/947285/co-s-nevychovanym-mladochem
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Výcvikem se pak již rozumí jakýkoliv trénink, jehož charakter záleží na zaměření 

jezdce/vlastníka. Může se jednat o sportovní průpravu, ale i o tréninky amatérských jezdců – 

tzv. hobby jezdců. 

6.1. Faktory posilující vztah 

 

Faktory, které mohou posílit vztah lze rozdělit na několik oblastí. Opět vycházíme ze zkušeností 

z praxe.  

Ve vztahu mezi koněm a člověkem to mohou být chvíle strávené odpočinkem jak aktivním, 

jako jsou vyjížďky pod sedlem v přírodě, tak i procházky jen na ruce. Dále to může být i pouhé 

pasivní pozorování svého koně ve výběhu.  

U koní a jezdců/majitelů, které mají vytyčené nějaké cíle, může být posilujícím impulsem 

vztahu i splnění těchto cílů nebo pokrok na cestě k nim. Rozumí se tím například úspěch 

v závodech, pokrok při práci nebo kladně ohodnocený výkon.  

Pozitivní dopad na vztah mohou mít i zdánlivě negativní zážitky a těžké chvíle. (Křivohlavý, 

2013) Co se týče vztahu člověka a koně, tak mezi takové chvíle můžeme řadit nemoc či zranění. 

V těchto situacích se mimo strachu objevuje i nutnost intenzivnější péče. 

 

6.2. Faktory oslabující vztah 

 

Mimo faktory, které vztah posilují, existují i ty, které na vztah mohou působit negativně, tedy 

jej oslabovat. Pokud pomineme faktory, které nekorespondují se správnou péčí o koně, tak 

pravděpodobně nejčastějšími překážkami, které mohou oslabit vztah jsou zejména tyto.  

 

Asi nejvýraznějším faktorem, který se může projevit je špatná zkušenost, jak ze strany člověka 

nebo koně. Tato špatná zkušenost, pokud se s ní nezačne pracovat, může způsobovat nejistotu 

a v krajních případech, nejčastěji u nezkušených jezdců, až strach. Tento strach samotné 

spolupráci koně a člověka rovněž nepřispívá. Dalším faktorem, který může negativně 

ovlivňovat vztah je upřednostňování jiných priorit, a s tím spojené opomíjení koně.  

 

Důsledkem těchto faktorů může docházet k řídnutí návštěv u koně, a tím i ubývání společně 

tráveného času, který je pro vztah tak důležitý. V krajních případech může nastat úplné odcizení 

se. Následkem toho může být zanedbávání koně, popřípadě jeho prodej. 
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Celkově lze shrnout, že vztah mezi koněm a člověkem může být velmi variabilní s ohledem na 

přístup člověka ke koni, formě ustájení ale i na samotném charakteru člověka a koně. Nicméně 

existují základy, na kterých je nutné vztah budovat, aby bylo docíleno toho, co je ve vztahu 

žádoucí a sice rovnoměrnost mezi dávanou a přijímanou energií. Základem všeho je 

vybudování důvěry, které je možné podpořit různými aktivitami. Až po vybudování přijatelné 

míry důvěry je možné přistoupit k výchově a výcviku. Zde nastává prostor pro velkou 

variabilitu, neboť vlastnosti, se kterými kůň přichází, mohou být různé. V zásadě je výchova 

koně klíčová, neboť když pomineme snadnější práci s dobře vychovaným koněm, je zde dána 

odpovědnost za jeho chování i legislativou.  

Proces budování vztahu, není v průběhu vztahu konečný. Jediný konec lze spatřovat až ve smrti 

jednoho z nich či konečné odloučení například z důvodu prodeje. Do té doby může být vztah 

ovlivněn dalšími faktory, které mohou vztah posilnit. Může se jednat o společně strávený čas 

libovolnou formou. Dále to může být jakákoliv forma posunutí se k vytyčenému cíli a s tím 

spojený úspěch. Jako poslední se může jednat i zvládnutí či prožívání těžké situace.  
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7. METODOLOGIE 

 

7.1. Výzkumný cíl 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli používání elektronické self-trackingové 

aplikace Equilab, která je speciálně vyvinutá pro oblast jezdectví, ovlivní stávající vztah 

člověka a koně.  

 

7.2. Výzkumné otázky 

 

Výzkumné otázky pro kvalitativní výzkum byly stanoveny tak, aby zkoumaly oblasti, které 

byly označené jako složky plnohodnotně stráveného času. Jedním z pilířů vztahu, který 

považujeme pro mezidruhový vztah mezi koněm a jezdcem relevantní, je kvalitně strávený čas. 

Tento čas se po podrobnějším zkoumání pracovní rutiny u koní, ze které vycházejí i funkce 

aplikace Equilab, sestával mimo chvil strávených v sedle i z oblastí bezpečnosti a spolupráce 

komunity. 

 

Výzkumné otázky: 

 

a) K jakému posunu dojde z časového hlediska ve vztahu kůň jezdec? 

b) Jak používání technologie ovlivní vnímání bezpečnosti při jízdě? 

c) Jak jezdec vnímá prostředí ve své jezdecké komunitě? 

 

Ad hoc a) 

Tato výzkumná otázka, nám dá odpověď na to, zda jezdec koni vyčlení ve svém životě více 

prostoru. Učiní ho důležitějším, více prioritním. Odpovědi získáme skrze množství času, 

kterým se jezdec koněm zaobírá. Do doby strávené s koněm zahrnujeme celkový čas, do 

kterého lze řadit samotnou intenzivní práci s koněm, pobývání v jeho společnosti, ale i spojenou 

péči.  
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Otázky rozhovoru vztahující se k výzkumné otázce: 33 

5. Kolik času trávíte se svým koněm týdně?  

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn? 

7. Jak byste popsal/a Váš současný vztah s koněm?  

8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění? 

9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je proměnlivý. Jaké 

věci/události mají vliv na to, co cítíte ke svému koni?  

10. Vyjmenujete pět aktivit, které v rámci dne považujete pro vás za důležité. (Zeptám se jestli 

respondent seřadil otázky podle jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o 

seřazení.) 

 

Ad hoc b) 

Výzkumná otázka vztahující se k bezpečnosti byla zvolena ze zkušeností z praxe, podpořených 

tvrzením tvůrců aplikace Equilab, kteří jak uváděli na svých webových stránkách vycházeli při 

tvorbě bezpečnostních funkcí v aplikaci z požadavků jezdců. Dalším důvodem pro výběr této 

výzkumné otázky byl již zmiňovaný pilíř vztahu, tedy kvalitně strávený čas, jehož nedílnou 

součástí je i pocit bezpečí. Nejvíc jsme se soustředili na to, jestli u jezdců došlo při používání 

aplikace Equilab k většímu pocitu bezpečí. Aby bylo možné získat odpovědi na tuto otázku, 

bylo s respondentkami dohodnuto, že využijí možnost vyzkoušet si na týden prémiovou verzi, 

která umožňuje používat bezpečnostní prvek aplikace, tedy sledování jezdce v čase.  

 

Otázky rozhovoru vztahující se k výzkumné otázce:  

11. Jak často jezdíte na vyjížďky mimo jezdecký areál? 

12a. Jezdíte raději sama/sám nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď zdůvodnit. 

12b. Pokud odpoví záporně, zjistit proč tomu tak je.  

 
33 Těmto otázkám předcházejí úvodní otázky, které mají za úkol navodit příjemnější a otevřenější atmosféru. U 

vstupního rozhovoru jsou to: 

1. Jak se Tvůj kůň jmenuje? 

2. Odkud ho máš?  

3. Jak dlouho s ním pracuješ? 

4. Co s ním děláš? 

 

U výstupního:  

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo?  

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesly Ti data nějaký užitek? 

3. Budeš ho používat i dál? 
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13. Podle typu odpovědi u otázky č.11 položit vhodně otázku č.12 a zjistit Z čeho má při jízdě 

venku obavy?  

14. Jak ovlivňují obavy vaše chování při jízdě na koni? 

 

Ad hoc c)  

Aplikace vytváří mj. prostředí pro sdílení zážitků v rámci uživatelské komunity. A je tedy 

nástrojem pro propojení osob se stejným koníčkem, mezi kterými jde sdílet naměřené hodnoty, 

pořízené fotografie apod. Zjištěním odpovědi na tuto výzkumnou otázku se dozvíme, jestli 

takovéto sdílení může umocnit pocit sounáležitosti a tím tak podpořit nadšení pro tuto 

zkoumanou zájmovou činnost, která by vedla k vývoji vztahu mezi koněm a jezdcem.  

 

Otázky rozhovoru vztahující se k výzkumné otázce:  

15. Jak je pro Vás důležité sdílet své zážitky z prostředí koní/jezdectví? 

16. Jakým způsobem je sdílíte?  

17.S kým se o tématu jezdectví/koně baví? 

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita? 

 

7.3. Metoda výzkumu  

 

V závislosti na charakteru výzkumného cíle, který se soustředí na vztah, byl zvolen kvalitativní 

výzkum s metodou strukturovaných otázek s otevřenou odpovědí. V tomto případě bylo možné, 

aby respondent vyjádřil své pocity i názory nebo i zmínil možné vztahy a souvislosti 

poskytnutých informací z odpovědí. Zároveň lze z takového typu rozhovoru snadněji 

lokalizovat informace vztahující se k výzkumným otázkám. Hendl (2005) také uvádí, že je tato 

metoda dotazování vhodná v případě komparace vstupních a výstupních rozhovorů, což je 

případ i našeho výzkumu.  

 

Výběr této metody byl podpořen i dalšími faktory a sice, že respondent měl být dotazován na 

téma, ke kterému má pozitivní vztah a existovala pravděpodobnost respondentova zaujetí. Dále 

také samotné působení autora v jezdecké komunitě. S těmito uvedenými faktory souvisela 

možnost provést více uvolněný rozhovor a získat větší míru detailnějších informací k tématu. 
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Zároveň bylo nutné počítat s rizikem méně relevantních informací v důsledku možného 

odklonění se od tématu. Důležité bylo vzít v úvahu i časovou náročnost a komplikovanější 

dostupnost některých respondentů v souvislosti s jejich rozmístěním po ČR či jejich časové 

vytíženosti.  

 

7.4. Výběr a charakteristika respondentů 

 

Vzorek respondentů byl určen na základě tzv. účelového výběru, což je technika založená na 

úsudku autora výzkumu. Autor v tomto případě určuje, kdo by měl být zkoumán a jakým 

způsobem (Disman, 2000).  

Každý z dotazovaných musel být tedy aktivním hobby jezdcem. Ve vztahu s koněm být 

majitelem nebo mu měl být kůň dlouhodobě přidělován či si ho měl pronajímat. Zároveň nesměl 

mít předchozí zkušenost s mobilní aplikací EquiLab. Každý vstupní předpoklad, který musel 

respondent splňovat, byl pečlivě zvážený.  

 

Hobby jezdcem musel respondent být, kvůli možnému ovlivnění vztahu, které by mohlo nastat 

během dosahování sportovních cílů a nemuselo by souviset s používáním aplikace. Zároveň 

pro sportovní jezdce, bývají naplánovány tréninky a není příliš prostoru pro volbu vlastních 

aktivit. Tato podmínka byla stanovena během přípravné fáze. 

 

Další podmínkou bylo udržování již trvalejšího vztahu s konkrétním koněm. S tímto koněm se 

musel respondent účastnit celého výzkumu, a i za předpokladu stálého používání aplikace 

nebylo možné, aby koně změnil. Vztah neměl být nový, neboť by se jednalo o přirozený vývoj 

nového vztahu tzv. sžívání, ve kterém by již od počátku figurovala aplikace a výzkum by byl 

ovlivněn přirozeným průběhem nového vztahu nikoli používáním aplikace. 

 

Používání aplikace mělo být pro jezdce nové, abychom mohli zachytit většinu možných změn, 

které využívání aplikace po stanovenou dobu přinese. Zejména trackování vlastní jízdy, 

propojování se s komunitou jezdců či případné využití prémiové verze a s tím spojenou 

bezpečnostní funkci, tj. trackování druhou osobou. 
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8. REALIZACE VÝZKUMU 

 

8.1. Přípravná fáze 

 

Nastavení otázek rozhovoru 

 

V přípravné fázi bylo potřeba nastavit otázky rozhovoru, aby přinesly, co nejrelevantnější 

odpovědi pro výzkum. To souviselo i s rozdělením činností a témat pro úvodní, hlavní a 

závěrečné části rozhovoru.  

 

Nejkomplikovanější část rozhovoru se ukázala ta, kde bylo zapotřebí zjistit posun vztahu.  

Do této části spadala i otázka rozhovoru č. 10., která byla spojena s aktivním zapojením 

účastníka, tj. respondent měl napsat na čistý papír, názvy aktivit, které považuje ve svém dni 

za důležité. Položením této otázky bylo cíleno na prioritizaci aktivit a díky tomu, bylo možné 

zjistit na jaké příčce je respondentem vnímán pobyt s koněm. Při prvním rozhovoru v rámci 

testování se však ukázalo, že odpověď na tuto otázku přinášela velký počet aktivit, který 

zahrnoval i běžné denní hygienické potřeby, což bylo pro výzkum irelevantní. Bylo tedy nutné 

otázku přeformulovat. Dále byl také počet aktivit, které měl respondent uvést, stanoven na pět. 

Po této úpravě se ukázalo, že toto byl adekvátní počet pro uvedení typu denních aktivit, které 

byly pro náš výzkum relevantní. 

 

Testování aplikace 

 

Testování aplikace probíhalo řešitelkou práce na zařízení se systémem iOS. Zpočátku byla 

testována většina funkcí, které bylo možné používat i jako jedinec bez propojení s ostatními 

uživateli, neboť se v okolí nevyskytoval nikdo, kdo by aplikaci používal. Nicméně při 

přemýšlení nad smyslem a možným přínosem aplikace pro majitele koně, se řešitelka rozhodla 

přidat do své sítě rodinného příslušníka se, kterým se mimo jiných o chod soukromé stáje stará. 

Tímto krokem bylo možné vyzkoušet i ostatní funkce, jako například kalendář a sdílení 

plánované aktivity ve stáji.  
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8.2. Průběh výzkumu 

 

Respondent, který odpovídal charakteristice byl nejprve teoreticky seznámen s průběhem 

nadcházejícího výzkumu. Poté, v případě že souhlasil se zapojením do výzkumu, mu byl na 

schůzce předložen informovaný souhlas. V informovaném souhlasu se podrobněji seznámil 

s výzkumem stejně jako s možnými riziky spojenými s účastí. 

 

Po podepsaném souhlasu následovalo první dotazování tzv. vstupní rozhovor. Před hlavní 

otázky rozhovoru byla zařazena pomyslná úvodní část obsahující tzv. úvodní otázky, jejichž 

účelem bylo navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru mezi řešitelkou a dotazovaným. 

 

V případě neúplných či málo detailních odpovědí se řešitelka doptávala, aby získala co 

nejdetailnější informace. Vstupní rozhovor trval v časovém rozpětí zpravidla 25 až 35 minut.  

 

Po ukončení rozhovoru probíhalo stručné představení aplikace a funkcí. Zároveň byl 

respondent požádán o instalaci, propojení účtu s řešitelem a o sdílení naměřených hodnot či 

fotografií. Tento požadavek byl požadován především jako pobídka ke spolupráci.  

 

Poté následovalo dvouměsíční období, během kterého respondent používal aplikaci Equilab.  

Po dvouměsíčním období následoval výstupní rozhovor, který se v závislosti na nouzovém 

stavu odehrával online nebo po telefonu. Úvodní otázky ze vstupního rozhovoru, byly 

vyměněny za jiné, které se týkali zejména toho, jak se respondentovi a aplikací pracovalo apod. 

Dále pak už respondent odpovídal na stejné otázky, které mohly přinést změnu v odpovědi. 

Případné změny byly stěžejním bodem výzkumu.  

 

8.3. Komplikace výzkumu 

 

Během výzkumu nastalo několik komplikací, které více či méně ovlivnily jeho průběh. 

 

Prakticky ihned na počátku zaznamenávání dat došlo u některých respondentek k problému 

s měřením. Konkrétně se jednalo o respondentky s operačním systémem Android. Aplikace se 

samovolně vypínala a špatně zaznamenávala chody. Autorka tento problém vyřešila 
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prostřednictvím několika emailů s helpdeskem, čímž zároveň vyzkoušela i uživatelskou 

podporu aplikace.  

 

Jednalo se zejména o odstoupení dvou účastnic výzkumu. Jedna z účastnic odstoupila bez udání 

důvodu a druhá byla z výzkumu vyřazena, neboť bylo z jejích odpovědí přímo i nepřímo patrné, 

že vztah mezi ní a koněm nelze z jejího pohledu už dále posunout.  

 

Poslední komplikací byl výskyt nemoci COVID-19 na území České republiky a s ním spojený 

nouzový stav, vyhlášený vládou ČR. Tato situace zapříčinila uskutečnění výstupního rozhovoru 

online videohovorem nebo po telefonu.  
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9. ANALÝZA DAT 

 

9.1. Zpracování dat 

 

Realizované rozhovory byly nahrávané v aplikaci diktafon v autorčině chytrém mobilním 

zařízení, což bylo v případě výstupních rozhovorů s ohledem na výše uvedenou situaci mírně 

komplikovanější. Takto zaznamenaná data byla přepsána technikou doslovné transkripce. 

V místech, kde došlo k výraznějším neverbálním fonetickým projevům byla použita 

komentovaná transkripce. (Hendl, 2005) 

 

9.2. Kódování dat 

Na takto připravených rozhovorech bylo možné provést analýzu. Autorka zvolila metodu 

otevřeného kódování, která podle Strausse a Corbin (1999, p. 45) funguje na principu 

„označování a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Během otevřeného kódování 

jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 

podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných.“ 

Na základě této metody vyznačila v textu častěji opakující se jevy. Dále pak postupovala 

v kategorizaci, která spočívá v „seskupování pojmů, které se zdají příslušet stejnému jevu“ 

(Strauss & Corbin, 1999, p. 45)  
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10.  VÝSLEDKY 

 

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly podle výzkumných otázek. U každé výzkumné otázky 

pak uvádíme oblasti, které nám z analýzy dat vyšly, jako ty, které jsou pro vyvození závěrů 

důležité. U jednotlivých oblastí uvádíme vždy nejprve informace ze vstupních rozhovorů a poté 

změny po dvou měsících používání aplikace Equilab. Na konci každé kapitoly je krátké shrnutí 

nejpodstatnějších výsledků.  

 

10.1. a) K jakému posunu dojde z časového hlediska ve vztahu kůň jezdec? 

 

U této výzkumné otázky byly důležité zejména dvě oblasti. Sledovali jsme dobu strávenou 

s koněm a postavení koně v žebříčku priorit.  

 

Doba strávená s koněm 

 

Výchozí stav 

 

Vstupní rozhovory ukázaly, že tato doba se u jednotlivých respondentek liší. Po podrobnějším 

zkoumání vstupních rozhovorů se ukázalo, že zmiňované hodnoty jsou ovlivňovány i způsobem 

ustájení, tj. v soukromé stáji jezdeckého klubu, chovatele nebo ve vlastní soukromé stáji. 

Například paní Hana, na otázku č. 5 tj. kolik času s koněm tráví, odpověděla: „No mám ho 

doma, takže neustále, ale intenzivně… v zimě tak 18-21 a když je hezké počasí, tak i víc. Řekla 

bych klidně i 25 hodin týdně, intenzivní práce s ním.“ Dalším faktorem, který ovlivnil tuto 

hodnotu je i případná vytíženost respondentky jinými aktivitami. Jak například uvedla Tereza 

v odpovědi na to, kolik času s koněm tráví: „Podle toho, jak si týden poskládám…“ 

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

U výstupních rozhovorů respondentky zpravidla uváděly, že s koněm tráví více času než 

v rozhovorech vstupních. Jednotlivé rozdíly jsou pro lepší přehlednost zachyceny v tabulce č. 

1. 
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Respondentka Vstupní rozhovor Výstupní rozhovor Výsledek 

Lucie 10 h/týdně 

 

15 h/týdně Navýšení  

Hana 18-20 h/týdně 

 

28 h/týdně Navýšení  

Kristýna 15-20 h/týdně 15-20 h/týdně Stejné 

Tereza 8-16 h/týdně 16-17 hodin Navýšení  

Aneta v zimě 6-7 h/týdně 

v létě 10-15 h/týdně 

15-18 hodin Navýšení  

Martina 10 hodin 15 hodin Navýšení  

Tabulka 1 Doba strávená s koněm. Pro lepší porozumění jsme převedli čas na stejné jednotky 

Jako hlavní důvody pro navýšení času respondentky uváděly ve většině případů více volného 

času spojeného s karanténou kvůli pandemii COVID-19. Hana: „Teď, když mám ještě víc 

volného času a nikam nemůžeme.. Kristýna: „Momentálně má firma, kde pracuji pozastavenou 

činnost, takže nechodím do práce a času je dost.“. Aneta: „Mám teď víc volna, nechodím kvůli 

karanténě do školy a taky proto, že jsme přestali chodit na jízdárnu.“ Na druhou stranu 

v jednom případě, respondentka Martina uvedla, že zmiňovaná situace, jí poněkud komplikuje 

pobyt ve stáji, a tedy i pobyt s koněm, nicméně v rozporu s tím uvedla vyšší počet hodin než u 

vstupního rozhovoru. Bylo to pravděpodobně proto, že ve stáji zavedli opatření, které bylo 

v jezdecké komunitě doporučované. Tedy návštěvy stáje v konkrétních hodinách a časech 

v pevně daných skupinách, které Martina využívala: „Před koronavirem to bylo častěji, ale 

máme návštěvy dobře rozvržené, takže i teď jsem tam dost.“ 

Výstupní rozhovory v některých případech potvrdily tvrzení zmiňované již ve vstupních 

rozhovorech a sice, že čas strávený s koněm velmi ovlivňuje počasí. Hana: „Navíc je celkem 

hezky, tak to k pobytu venku taky přispívá.“ Neboť ve výstupních rozhovorech respondentky u 

otázek rozhovoru vztažených k výzkumné otázce „a“, ale i u dalších otázek rozhovoru poměrně 

často zmiňovaly, že právě prodloužení společně strávené doby s koněm ovlivňuje počasí..“ 
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Postavení koně v žebříčku priorit 

 

Výchozí stav 

 

Tím, jak je pro respondentku kůň prioritní se zabývala zejména otázka rozhovoru č. 10. Většina 

respondentek potřebovala k úkolu, který se k této otázce vztahoval větší množství času. U 

vstupního rozhovoru respondentky nejčastěji uváděly koně mezi 2-4. příčkou. Detailní 

odpovědi jsou uvedené v tabulce č. 2, ve které je možné porovnat i změny.  

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

Výzkum přinesl zjištění, že změny byly u jednotlivých respondentek různé. Pro zjištění příčin 

je potřeba zvážit i souvislosti s dalšími informacemi, které respondentky prostřednictvím 

rozhovoru poskytly a které jsou rozebrány níže: 

 

Lucie 

V případě Lucie došlo k posunutí koně v žebříčku hodnot výše a sice ze 4. příčky na 3. Lze 

soudit, že toto posunutí způsobila událost, která jejich vztah pomohla posunout dál „…když 

dostal koliku. Bylo to s ním dost vážné, ale naštěstí to dopadlo dobře. Bude to znít možná jako 

klišé, ale v ty horký chvilky, jsem si uvědomila, jak je pro mě důležitej…“ Dalším faktorem, 

který pomohl v upevnění vztahu a možné prioritizaci koně, byly pokroky v tréninku 

v kombinaci se zpětnou vazbou z aplikace a trenérem. „Bavilo mě sledovat naměřená data a 

taky bylo pěkné sledovat, když jsme se ve výkonu posunuli. Třeba když jsme byli delší dobu na 

jízdárně, víc jsme toho ujeli. V kombinaci s trenérem, který k nám chodí jednou za čas to bylo 

dobré. Myslím si, že mě to i motivovalo.“ 

 

Hana 

U Hany zůstal žebříček priorit nezměněný, ačkoliv ve vstupním rozhovoru uváděla, že jejich 

vztah je stále kam posunovat. Nicméně z informací, které uvedla bylo patrné, že již na počátku 

výzkumu byl pro ni kůň velmi prioritní. Koně bez zaváhání uvedla na na 3. příčce v obou 

rozhovorech.  
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Kristýna 

Stejně jako v případě Hany zůstaly i u Kristýny pozice v nezměněny. Jediné rozdíly, které bylo 

možné zaznamenat, byla změna označení některých položek, tj. že stejné činnosti označila 

trochu jinými názvy.  

 

Tereza 

V případě Terezy došlo k posunutí ze 4. příčky na 3. Toto posunutí lze přisuzovat ukončení 

školy, která byla ve vstupním rozhovoru právě na 3. příčce. Zároveň u Terezy můžeme 

pozorovat změnu, která by mohla být projevem bližšího vztahu s koněm a sice, že se o koni 

zmiňuje jménem. V odpovědích Terezy, jsme další změny, které by mohly vést ke zmíněnému 

posunu nezjistili.  

 

Aneta 

U Anety se kůň posunul ze 4. příčky na 3. Po detailním zkoumání došlo k tomuto posunu kvůli 

uzavření škol z důvodu bezpečnostního opatření vztahujícímu se k pandemii COVID-19, což 

sama v jedné odpovědi dokládá „nechodím kvůli karanténě do školy“. 

 

Martina 

K největšímu posunu došlo v případě Martiny. Kůň se posunul ze 4. příčky na 2. Tuto změnu 

lze přisuzovat, absenci položky „přítel“ u výstupního rozhovoru, jehož místo kůň nahradil. 

Další důvod k posunutí koně můžeme přisuzovat posun vztahu, který Martina zmiňuje 

„…musím říci, že jsme se posunuli asi spíš ve vztahu než v práci…“ 

 

Respondentka Vstupní rozhovor Výstupní rozhovor Výsledek 

Lucie 1. PRÁCE 

2. DOMÁCNOST 

3. MŮJ BLOG O VAŘENÍ 

4. KŮŇ 

5. ODPOČINEK 

 

1. DOMÁCNOST 

2. PRÁCE 

3. KŮŇ 

4. ODPOČINEK 

5. BLOG 

 

Kůň se posunul ze 4. 

příčky na 3. příčku. 
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Hana 1. OBSTARAT RODINU 

2. OBSTARAT 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

3. KŮŇ 

4. VYŘEŠIT PROVOZNÍ VĚCI 

5. ODPOČINEK 

 

1. OBSTARAT RODINU 

2. OBSTARAT 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

3. KŮŇ 

4. VYŘEŠIT PROVOZNÍ VĚCI 

5. ODPOČINEK 

 

Stejné 

Kristýna 1. PRÁCE 

2. HOMÉR 

3. BRUNO (PES) 

4. ZAHRADA 

5. TVOŘENÍ 

 

1. PRÁCE 

2. HOMÉR 

3. BRUNÍK (PES) 

4. PRÁCE NA ZAHRADĚ 

5. TVOŘENÍ 

 

Stejné 

Tereza 1. PRÁCE 

2. BÝT DOMA  

S PŘÍTELEM, RODINNOU, 

KAMARÁDY 

3. ŠKOLA 

4. KŮŃ 

5. KAMARÁDI 

 

1. PRÁCE 

2. RODINA 

3. ALASKA 

4. SPORT 

5. KAMARÁDI 

 

Kůň se posunul ze 4. 

příčky na 3. U 

výstupního 

rozhovoru označuje 

koně jménem. 

Aneta 1. PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2. ŠKONÍ POVINNOSTI 

3. ODMĚNA-KONĚ 

4. KOMUNIKACE 

S RODINNOU A PŘÁTELI 

(PO ODPOČINKU) 

5. DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

 

1. PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2. KONĚ 

3. PROCHÁZKA SE PSEM 

4. TRÁVENÍ ČASU 

 S RODINOU 

5. CVIČENÍ (POSILOVÁNÍ) 

 

Kůň se posunul ze 3. 

příčky na 2.příčku.  

Martina 1. ŠKOLA 

2. PŘÍTEL 

3. PŘÁTELÉ 

4. KŮŇ 

5. ODPOČINEK 

 

1. ŠKOLA 

2. KŮN 

3. PŘÁTELÉ 

4. CVIČENÍ 

5. ODPOČINEK 

 

Kůň se posunul ze 4. 

příčky na 2. příčku.  

Tabulka 2 Postavení koně v žebříčku priorit. 

Shrneme-li získané výsledky, tak lze říci, že u vstupních rozhovorů téměř u všech respondentek 

až na jeden u došlo k navýšení doby strávené s koněm. Co se týče postavení koně v žebříčku 
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priorit, tak k posunu koně na vyšší příčku došlo ve čtyřech případech. U zbylých případů zůstal 

kůň na stejném místě. 

 

10.2. b) Jak používání technologie ovlivní vnímání bezpečnosti při jízdě? 

 

Na základě odpovědí, jsme u této výzkumné otázky určily několik oblastí, které mohou 

vypovídat o tom, jak jezdec vnímá bezpečnost při jízdě. Jedná se o absolvování vyjížděk ve 

větším počtu, četnosti vyjížděk mimo areál, obav o bezpečnost a také jak vnímání bezpečnosti 

ovlivní délku, trasu a tempo vyjížďky.  

 

Vyjížďky mimo areál ve větším počtu 

 

Výchozí stav 

 

Z odpovědí vyplynulo, že vnímání bezpečnosti má několik projevů. Jedním z nich je to, že 

respondentky jezdí mimo areál raději ve skupinkách nebo alespoň ve dvojici. Dalo by se říci, 

že toto „opatření“ můžeme považovat i za jeden z faktorů, který ovlivňuje i množství vyjížděk, 

protože společná vyjížďka záleží na domluvě jednotlivých jezdců.  

Jako důvod pro vyjížďku minimálně ve dvou uváděly nejčastěji větší pocit jistoty, který při 

větším počtu jezdců a koní mají a pocit nejistoty při individuální vyjížďce. 

Martina: „Nevadí mi jet sama, ale přeci jen jsem si jistější, pokud nás jede víc. Je to tak jistější, 

kdyby se něco stalo“ 

Tereza: „Cítím se jistější. I když to třeba je horší jezdec než já a to by taky mohlo být 

nebezpečný, ale dává mi to pocit jistoty, že vedle mě někdo prostě je.“ 

Objevila se i odpověď, ve které Lucie uvedla že „Jezdí jenom s ostatními a sama se bojí.“  

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

Stále většina respondentek přirozeně upřednostňuje uskutečnit vyjížďku minimálně ve dvou 

lidech. Ale stejně jako u předchozích případů se změna objevuje v souvislosti s možností 

sdílení polohy u prémiové verze. Jako konkrétní příklady změny můžeme uvést to, že 

respondentky nebyly tak závislé na časových možnostech kamarádek. Hana: „Samozřejmě 

s kamarádkou pořád jezdím, teď tedy nepočítám současný stav (pozn. karanténa COIVD-19). 
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Ale i tak jsem si asi víc zvykla na samostatné vyjížďky a baví mě to, protože jezdím dál.“ 

Tereza:“… nečekám, až někdo bude mít ze stáje čas se mnou jet ven.“  

U respondentky Terezy se dále používání aplikace projevilo i tím, že je schopná jet na vyjížďku 

sama, což předtím nedělala „Prostě s někým nasdílím polohu a jedu ven.“. 

 

 

 

Četnost vyjížděk mimo areál 

 

Výchozí stav 

 

Ze vstupních rozhovorů vyplynulo, že respondentky jezdí na vyjížďky mimo jezdecký areál 

poměrně málo. V polovině případů respondentky uváděly, že jezdí na vyjížďky mimo areál 1x 

týdně (Lucie, Kristýna, Martina).  

Ve dvou případech se respondentky shodly na četnosti 3x týdně (Hana, Aneta) a respondentka 

Tereza uvedla, že na vyjížďky mimo areál jezdí „jednu za čas, dost nepravidelně“ po doptání 

odpověď na hodnotu 1x za dva týdny.  

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

Oproti vstupním rozhovorům došlo ve všech případech k navýšení vyjížděk uskutečňovaných 

mimo jezdecký areál. Pro přehledné zobrazení konkrétních navýšení uvádím tabulku č.3.: 

 

Respondentka Vstupní rozhovor Výstupní rozhovor Výsledek 

Lucie 1x týdně 2x týdně Navýšení  

Hana 1x za tři dny 1x za dva dny Navýšení 

Kristýna 1x týdně 2x týdně Navýšení 

Tereza 1x za dva týdny 1x týdně Navýšení 

Aneta 3x týdně 3x – 4x týdně Navýšení 

Martina 1x týdně 2x – 3x týdně Navýšení 

Tabulka 3 Četnost vyjížděk mimo jezdecký areál 
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Po detailnějším zkoumání možných příčin, které vedly k navýšení počtu jízd mimo areál se 

některé respondentky opět shodovaly na větší míře volného času a opatřením souvisejícím 

s karanténou, podobně jako to bylo ve výzkumné otázce „a)“ zkoumající společně strávený čas 

s koněm. Hana: „…teď se nic moc jiného dělat ani nedá“ Aneta: „…kvůli situaci si myslím, je 

bezpečnější jet ven, než zůstávat na jízdárně“ nebo i lepším počasím Tereza: „…je teď hezčí 

počasí“ Kristýna: „Je hezké počasí, tak je to fajn.“ 

Dále v některých případech došlo ke změně zavedených návyků, jako například u Anety, která 

uvedla, že se již s koněm s ohledem na jeho věk neúčastní tréninků na jízdárně.  

Respondentky, které spojovaly změny v četnosti vyjížděk s používáním aplikace byly jen dvě. 

Jednalo se o respondentky, které využívaly vzdálené sledování druhou osobou, musely si tedy 

připlatit za prémiovou verzi. Navýšení četnosti vyjížděk zdůvodňovaly i pocitem většího 

bezpečí, který měly při používání této funkce aplikace. Současně se jednalo o jediné 

respondentky, které zmínily větší pocit bezpečí v souvislosti s používáním aplikace.  

 

Obavy o bezpečnost 

 

Výchozí stav 

 

Jak se ukázalo z dalších odpovědí nižší četnost vyjížděk je ve většině případů ovlivněna 

strachem, který respondentky specifikují jako „kdyby se něco stalo“. Po hlubším rozebrání 

odpovědí respondentky uvedly, že se bojí zejména pádu s dalšími následky nebo samotného 

splašení či úrazu koně. V otázce bezpečnosti byly někdy zmíněny i ochranné pomůcky, kterými 

se jezdkyně při vyjížďkách chrání Aneta: „Sice helmu nosím, ale to není vše.“  

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

Obavy o bezpečnost se po uplynutí 2. měsíců používání aplikace nijak výrazně nezměnily. Ve 

většině případů respondentky stále uváděly stejné důvody nejistoty, jako u vstupních 

rozhovorů.  

Jak již bylo zmíněno výše, v otázce vnímání bezpečnosti došlo ke změně, jen ve dvou 

případech, kdy respondentky používaly prémiovou verzi aplikace, kde využily její 

„bezpečnostní potenciál“ tj. sledování polohy druhou osobou. Například právě Hana uvedla, že 

se cítí jistější, když manžel ví, kde se díky aplikaci zrovna nachází.  
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Ovlivnění délky, trasy a tempa vyjížďky 

 

Výchozí stav 

 

Ve třech případech respondentky zároveň uvedly, že v případě individuální vyjížďky si trasu 

upraví tak, aby se s koněm nevydávaly příliš daleko. To znamená, že si upraví například délku, 

tempo a trasu vyjížďky. Hana:“ Nejezdím tak daleko, nebo do složitějšího terénu“ nebo Lucie: 

„volíme mírnější tempo a nenáročný terén.“ 

Aneta: „Někdy mám ráda svůj klid a jedu sama, to bývá ale spíš jen taková procházka. 

Nepouštíme se tak daleko, jako když nás jede víc.“ 

Po 2. měsíčním používání aplikace 

 

Ke změnám došlo opět v případech, kdy respondentky používaly prémiovou verzi aplikace 

Equilab.  

Hana: „Nebojím se jezdit dál, když manžel ví kde přesně jsem. Prostě jsem si jistější a víc mě 

to baví, takže jezdím častěji.“ 

Tereza: „Pak jsem si vyzkoušela prémiovou verzi a to mi přišlo fajn. Tak to tomu asi taky něco 

pomohlo.“ „nečekám, až někdo bude mít ze stáje čas se mnou jet ven“ „… když nikdo nemá 

čas, tak jedu sama“  

 

10.3. c) Jak jezdec vnímá prostředí v jezdecké komunitě? 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že to, jak respondentky vnímají bezpečnost je ovlivněno faktory, které 

považují za důležité. Jedná se o důležitost zpětné vazby a získávání informací z komunikačních 

kanálů.  

 

Důležitost zpětné vazby 

 

Odpovědi ukázaly, že jezdecká komunita je respondentkami vnímána jako důležitá. Zejména 

proto, že její členové poskytují v komunikaci zpětnou vazbu a tím pádem může docházet 

k dialogu. V případě, že komunikují s osobami mimo skupinu, tak tento dialog, který je pro 

zdravou komunikaci důležitý, může mizet a tím docházet ke komunikaci jen jednostranné. 
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Respondentky, tedy okruh mimo komunitu v otázce „S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?“ 

spíše neuváděly. Pokud ano, tak uváděly nejčastěji rodinu. Nebo o takovém sdílení hovořily 

právě v souvislosti s tím, že „přítele povídání o koních moc nebaví, a tak spíš trpí“ (Martina) 

nebo že „spolužáci a lidé stojící mimo jezdeckou skupinu jsou spíše nuceni poslouchat“ přičemž 

bylo zdůrazněno slovo „nuceni“ čímž respondentka Tereza vyjádřila jejich pasivitu v hovoru. 

Současně také uvedla, že v souvislosti s tímto tématem dochází k jednostranné komunikaci i 

doma s přítelem.  

V souvislosti s vnímáním jezdecké komunity byl zmíněn i pocit sounáležitosti, který zmínila 

Martina „Sdílím, když se třeba něco děje, hlavně mezi lidmi od koní. Jsme všichni na stejné 

lodi a často na to bývají reakce, z kterých máš pak pocit, že v tom nejsi sama.“ 

 

Získávání informací a komunikační kanály 

 

Dle respondentek dochází ke sdílení několika kanály, které v případě pozitivních zkušeností 

mohou ovlivňovat i pozitivní vnímání jezdecké komunity. 

Všechny respondentky až na Hanu uvedly, že využívají více či méně sociální sítě. Zmíněn byl 

zejména Facebook, ale i Instagram. 

Martina: „No na instagram dávám fotky, občas i Facebook….“ Přičemž současně uvedla že na 

Facebook užívá spíše ke sdílení informací „…tam spíš sdílím příspěvky co se mi líbí, jako třeba 

vtipy nebo příspěvky, který na něco upozorňují. Třeba aby lidi nekrmili cizí koně a tak.“ 

Tereza: „Pak taky někdy sdílím na sociální sítě.“ 

Aneta: „…přidávám fotky na Facebook a Instagram, abych si nějak uchovala hezké chvíle.“ 

Kristýna: „Občas dám nějakou fotku na Facebook, ale opravdu jen občas. Jinak jsem tam i v 

hodně koňařských skupinách…ale moc aktivní nejsem.“ 

Mimo Sociální sítě to jsou ale i webové stránky. 

Lucie: „Čtu taky hodně články na Equichannelu nebo dávám příspěvky na Facebook.“ 

Rozhovory dále ukázaly, že významným komunikačním kanálem je prostředí stájí, kde je větší 

koncentrace jezdců a tím pádem větší možnost potencionálních setkání. Právě v prostředí stájí 

dochází k nejbližším setkáním s jezdeckou komunitou. Takováto setkání mohou i jistým 

způsobem ovlivňovat i podobu jezdecké komunity. Většina respondentek (Tereza, Lucie, 

Aneta, Martina, Kristýna) do takovýchto sdílených stájí dochází. V případě Hany, která má 

vlastní stáj pouze pro své dva koně, jsou osobní setkání se širší jezdeckou komunitou 
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uskutečňována jen na akcích spojených s koňmi, jako jsou výstavy nebo dostihy. Ale i tam se 

setkává s přáteli, které v jezdecké komunitě má a dochází ke sdílení. 

Z odpovědí dále vyplynulo, že je jezdecká komunita vnímána jako důležitá také kvůli získávání 

informací. Respondentky uváděly, že i tímto způsobem si rozšiřují své teoretické znalosti a 

potvrzují si nebo vylučují své domněnky.  

Martina: „Zajímá mě i to co, dělají v tomhle směru ostatní a třeba se i něco přiučím.“ 

Lucie: „Nejsem velký odborník, stále se přiučuji, tak jsou pro mě zkušenosti ostatních 

zkušenějších hodně důležité“. 

Aneta: „…zajímá mě i takové příspěvky číst. Když jsou zajímavé a mohou mě v něčem 

obohatit.“  

Hana: „…když se potřebuji s někým o něčem neodkladně poradit, tak zavolám známým, kteří 

s koňmi také pracují“ 

 

Po 2 měsících používání aplikace 

 

U výstupních rozhovorů jsme zaznamenali ve vnímání jezdecké komunity a sdílení informací 

jen pár nepatrných změn, které byly způsobeny používáním nového informačního kanálu. 

K většímu vnímání sounáležitosti však nedošlo. Zmiňované změny nastaly v případech, kdy se 

Equilab podařilo rozšířit i mezi členy stáje nebo přátele z jezdecké komunity.  

Jako v případě Terezy, kde došlo k poměrně velkému rozšíření aplikace mezi ostatní 

kamarádky-jezdkyně.  

Tereza: „Jinak teď nově jedeme mezi holkama, který jsem do toho uvrtala, i Equilab.“  

Podobným způsobem jako Tereza, si komunikační kanály rozšířila i Aneta „Od doby, co 

používám Equilab, tak přispívám i tam. Našla jsem tam pár známých, a i jedna holčina ze stáje 

to teď používá.“  

Právě v těchto dvou případech došlo i k jisté formě porovnávání se, kterou předtím 

respondentky nezmínily. Tereza: „Porovnáváme se třeba, kdo má rychlejšího koně (smích)“ 

Aneta: „…hlavně se můžeme porovnávat.“  

O použití aplikace, jako nového komunikačního kanálu se snažila i Martina. V jejím případě, 

ale takové používání nefungovalo „Teď zkouším i ten Equilab, ale nemám tam zatím nikoho 

známého, tak je to zatím o ničem.“  Kristýna obdobnou absenci přátel v aplikaci vyřešila 

screenováním obrazovky se zaznamenanou jízdou na Facebooku. U těchto dvou případů došlo 

víceméně jen k jednostrannému sdílení a používání aplikace se tím pádem omezilo jen na 
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uveřejňování příspěvků o ujeté trase či fotografiích. Což nemělo na vztah mezi členy jezdecké 

komunity výraznější vliv. 

 

Co se týče sdílení informací potažmo událostí, tak ani na to neměla aplikace Equilab příliš velký 

vliv. Například ke sdílení událostí ve funkci „kalendář“, které mělo potenciál změnit formu 

předávání informací na dálku, došlo u Terezy jen jednorázově. Podle respondentky se tato 

forma sdílení událostí příliš neosvědčila „No, zkoušely jsme, ale moc nám to nevyhovovalo. 

Jediný co, tak jsme si tam s holkama nasdílely závody“ Jednalo se o jediný případ, kdy bylo 

sdílení informací prostřednictvím aplikace uvedeno.  

V případě Hany a Lucky nebyly uvedeny v tomto ohledu žádné změny.  
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11.  DISKUZE 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jestli používání elektronické self-trackingové aplikace 

Equilab, která je speciálně vyvinutá pro oblast jezdectví, ovlivní stávající vztah člověka a koně. 

Výsledky výzkumu, které jsou uvedeny v této kapitole, byly získány na základě kvalitativního 

výzkumu formou strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami.  

Na počátku výzkumu jsme určili výzkumné otázky, které byly stanoveny tak, aby zkoumaly 

vliv aplikace na oblasti, které ovlivňují vztah. Konkrétně se jedná o společně strávený čas, pocit 

bezpečí a jistoty a vnímání komunity do které jezdec patřil. Respondenti byly vybírání na 

základě účelového výběru, který byl zvolen kvůli velmi specifickým nárokům na respondenta. 

Z tohoto výběru jsem získala konečný počet šesti respondentů, ženského pohlaví. Což by mimo 

jiné mohlo potvrzovat poměrně časté tvrzení, že o jezdectví se v současné době zajímají 

především ženy. S jednotlivými respondentkami proběhly dva rozhovory. První rozhovor byl 

uskutečněn před používáním aplikace Equilab. Druhý rozhovor se odehrál po 2 měsících, 

během kterých měly respondentky používat zmiňovanou aplikaci. Zde je nutné říci, že na rozdíl 

od vstupních rozhovorů, které proběhly v rámci osobního setkání, byly kvůli nouzovému stavu 

souvisejícímu s pandemií COVID- 19 výstupní rozhovory uskutečněny online nebo po 

telefonu. Otázky v rozhovorech, které se vztahovaly k výzkumným otázkám byly pokládány ve 

stejném znění, aby bylo možné reflektovat změny po používání aplikace.  

Na základě rozhovorů jsme zjistili, že ve všech případech, kromě jednoho došlo k prodloužení 

času stráveného s koněm. Toto zjištění je možné přisoudit celkově většímu množství volného 

času, která se převážná část respondentek rozhodla věnovat koni, v čemž lze z jejich strany 

spatřovat snahu k upevnění vztahu s koněm.  

 

Co se týče žebříčku priorit, tak zde se ve čtyřech případech stal kůň více prioritním a ve dvou 

případech ho respondentky uvedly na stejném místě. Lze se domnívat, že tento posun mohl být 

způsoben i již zmiňovaným navýšením společně stráveného času. Neboť právě podle teorie je 

společně trávený čas jedním z hlavních faktorů, které mohou pozitivně ovlivnit vztah. Dalším 

důvodem pro posun koně v řebříčku priorit může být přehodnocení svých stávajících. Zde bych 

uvedla konkrétní příklad týkající se respondentky Martiny, která ve vstupním rozhovoru uvedla 

na druhé příčce svého přítele, ale ve výstupním rozhovoru se na druhé příčce objevila položka 

„kůň“ a položka „přítel“ zcela zmizela. Dle našich informací víme, že se rozešli. Toto zjištění 

může být v jistém smyslu potvrzení domněnky, že vztah koně a člověka je ovlivňován i 
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prioritami v životě člověka. K dalšímu posunu koně v žebříčku priorit došlo u Lucie, tento 

posun by mohl potvrzovat to, že i těžké a vážné chvíle, které se ve vztahu vyskytnou, mohou 

být impulsem pro přehodnocení vztahu a k jeho upevnění.  

 

Dále z odpovědí vyplynulo, že vnímání bezpečnosti má několik projevů. Jedním z projevů může 

být i poměrně nízká četnost vyjížděk mimo jezdecký areál. Polovina respondentek uváděla, že 

se na takové vyjížďky vypravují pouze 1x týdně, jedna respondentka jen 1x za dva týdny a dvě 

respondentky uvedly četnost 1x za dva dny. Dalším projevem je to, že takové vyjížďky 

uskutečňují raději ve větším počtu. Pokud vyjížďka ve větším počtu není možná, tak nejedou 

nebo upravují trasu například tak, že jí zkrátí. Tento jev je pravděpodobně ovlivněn i tím o jak 

zkušené a zdatné jezdkyně se jednalo. Po dvouměsíčním používání aplikace došlo k navýšení 

počtu vyjížděk ve všech případech. Což lze opět přisuzovat většímu množství volného času. 

Nicméně, v otázce vnímání bezpečnosti došlo ke změně jen ve dvou případech, kdy 

respondentky používaly prémiovou verzi aplikace, kde využily její „bezpečnostní potenciál“ tj. 

sledování polohy druhou osobou. Právě jen u těchto dvou respondentek došlo jak k navýšení 

četnosti vyjížděk, tak současně i k prodloužení trasy v případě, že se vydaly do terénu 

jednotlivě. Dokonce u respondentky Terezy došlo zcela nově k uskutečnění samostatných 

vyjížděk. Navýšení četnosti a délky vyjížděk zdůvodňovaly pocitem většího bezpečí a jistoty,  

který měly při používání této funkce aplikace a dále také tím, že již nemusejí čekat na další 

jezdce, kteří by se s nimi vydali mimo areál. Ostatní respondentky, tj. ty, které si prémiovou 

verzi nepřiplatily, tyto informace neuváděly. Toto zjištění by mohlo ukazovat na smysluplnost 

aplikace spojenou převážně s prémiovou verzí a využitím jejího bezpečnostního potenciálu.  

 

Dále výstupní odpovědi ukázaly, že používání aplikace ovlivnilo vnímání komunity jen velmi 

málo. Důvodem tohoto nízkého ovlivnění byl nízký počet osob se, kterými by bylo možné se 

propojit a využívat aplikaci efektivněji. Dále některé respondentky uvedly, že využívají jiné 

sociální sítě, kde již mají síť kontaktů a nepotřebují rozšiřovat síť dalším směrem. V jednom 

případě sice došlo k rozšíření aplikace v rámci stáje, ale sdílení událostí se nesetkalo s velkým 

úspěchem a členové stáje i nadále raději využívají již zaběhnuté komunikační kanály. Tento 

nezájem o nový komunikační kanál můžeme přisoudit již vybudovanému návyku ve využívání 

jiných komunikačních kanálů. Zároveň by toto zjištění mohlo dokazovat, jak může být složitý 

přechod mezi komunikačními kanály, a ne vždy je zajištěn úspěch spojený s plným využitím 

toho nového.  



 62 

 

Z výstupních rozhovorů také vyplynulo, že ve dvou případech došlo k jakémusi porovnávání 

výkonu koně. Jezdkyně, které tuto tendenci uvedly mají jen podobný věk, tj. od 20 do 25 let a 

také to, že se jim podařilo vytvořit mini skupinu okolo aplikace. Z odpovědí vyplynulo, že se 

z jejich pohledu jednalo o jakési zpestření jízdy. Nicméně nelze s určitostí říci, co je k tomuto 

porovnávání se vedlo, ale možná by se mohlo jednat o jejich zvyk „porovnávat se“ z jiných 

sportovních aktivit. 

 

V případě, že bych měla podobný výzkum realizovat znovu, pravděpodobně bych se aktivně 

snažila o propojení zkoumané skupiny, abych mohla zkoumat využití Equilabu, jako 

komunikační sítě. Dále bych se pokusila zjistit u dvou zmiňovaných jezdkyň, které projevily 

tendenci se porovnávat s ostatními, jestli nebyla tato tendence podpořena i jiným společným 

jmenovatelem, než pouze věkem a zvědavostí o kterých se v rozhovorech zmínily.  

 

Shrnutí 

 

Podle zjištěných výsledků by se dalo říci, že v některých oblastech došlo ke změnám, které dle 

respondentek pozitivně ovlivnily jejich vztah s koněm. Asi nejvýraznější změnou spojenou 

s používáním aplikace došlo, je navýšení počtu a prodloužení vyjížděk mimo jezdecký areál 

v případě, kdy se jezdec vydal na vyjížďku sám. Současně je potřeba uvést, že tyto změny 

nastaly jen v případě, kdy si respondentky připlatily za prémiovou verzi.  

Nicméně je potřeba si uvědomit zkreslení výsledku v určitých oblastech, ke kterým došlo 

zejména kvůli většímu množství volného času, vyplněného právě pobytem s koněm.  

Ačkoliv byl výzkumný vzorek pečlivě specifikován a vybírán, stále jsme byli omezeni 

autorčinou sítí kontaktů, ve které výběr vzorku probíhal. Zjištěné výsledky tedy není možné 

vztahovat obecně na celou jezdeckou komunitu. Další omezení, kterým byl výzkum ovlivněn, 

vycházelo ze situace spojené s opatřením proti pandemii COVID-19.  
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12.  ZÁVĚR 

 

S rozšířením self-trackingových zařízení i pro zvířata, se objevilo další možné pole tuto praxi 

zkoumat. Zároveň vyvstala otázka, která se stala i cílem této diplomové práce. A sice zjistit, 

jestli používání self-trackingové aplikace může ovlivnit již stávající vztah mezi konkrétním 

člověkem a koněm.  

 

Vzhledem k interdisciplinaritě této diplomové práce, jsem první polovinu, věnovala zejména 

teoretickým tématům jako například historie vztahu koně a člověka, kde jsem se snažila tuto 

oblast přiblížit i čtenářům, kteří se v oblasti jezdectví a koní nepohybují.  

Dále jsem se věnovala tématu self-trackingu, kde mimo výhod a nevýhod této praxe, přibližuji 

čtenáři i jeho alternativní řešení, která jsou uzpůsobená pro zvířata. Ukázalo se, že tato 

alternativní řešení se zaměřují zejména na majitele psů, koček a koní. Převážná většina těchto 

produktů cílí na měření aktivity, ale některá nabízejí i bezpečnostní funkce, jako je například 

sledování aktuální polohy nebo tvorba virtuálního plotu. 

 

V práci jsem se také snažila charakterizovat švédskou aplikaci Equilab a její funkce. Tato 

aplikace byla pro práci klíčová, neboť u respondentek docházelo k měření právě skrze ní. 

Zmiňovaná aplikace, byla vybrána zejména kvůli jejímu rozšíření mezi uživateli, nabízeným 

funkcím a také kvůli mé zkušenosti s ní. U některých respondentek s operačním systémem 

Android se ukázal problém, kdy se aplikaci nepodařilo správně zaznamenávat hodnoty a 

vypínala se. Díky tomuto problému bylo možné zhodnotit, že uživatelská podpora funguje 

velmi dobře a má velmi proklientský přístup. 

Pomyslnou první polovinu diplomové práce, jsem uzavřela tématem vztahu koně a člověka. 

Zde jsem se zaobírala procesem budování vztahu koně a člověka, jakožto dvou jedinců. V této 

kapitole jen nejvíce využila poznatky z praxe, praktikované v rámci mého okolí. Současně 

připouštím, že se nejedná o jediný možný způsob budování vztahu a jednotlivé přístupy se 

mohou lišit. 

 

Při sestavování samotného výzkumu práce byly stanoveny pilíře ovlivňující vztah na jejichž 

základě jsem vytvořila vědecké otázky. Respondenti byli vybírání na základě účelového 
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výběru. Z tohoto výběru jsem získala celkem osm respondentek, nicméně dvě respondentky 

byly z výzkumu vyřazeny, a tak konečný počet respondentek byl šest.  

S těmito šesti respondentkami byly uskutečněny dva strukturované rozhovory s otevřenými 

otázkami. První rozhovor proběhl v rámci osobního setkání před používáním aplikace Equilab 

a druhý rozhovor se odehrál po 2. měsících, během kterých měly respondentky tuto aplikaci 

používat. Průběh druhých rozhovorů byl komplikován situací související s pandemií COVID-

19, díky které bylo nutné provést rozhovory prostřednictvím online videohovoru nebo po 

telefonu.  

 

Celkově lze říci, že v rámci výsledků došlo k zjištění, že respondentky ve většině případů 

považovaly vztah s koněm za lepší a kvalitnější. Nicméně, zde je důležité říci, že větší část 

výsledků výzkumu byla pravděpodobně ovlivněna již zmiňovanou situací, neboť respondentky 

velmi často uváděly, že se jejich pobyt s koněm zintenzivnil, kvůli většímu množství volného 

času a absenci jiných aktivit. Současně lze podle odpovědí říci, že aplikace má potenciál zlepšit 

vztah v případě, že si uživatel připlatí prémiovou verzi, která nabízí možnost sdílení polohy se 

vzdálenou osobou, protože toto sdílení polohy zmírňuje pocit strachu a umožní jezdci získávat 

s koněm více zážitků a tím posouvat i jejich vztah. Jinak se při self-trackování v bezplatné verzi 

aplikace jedná spíše o zpestření jízdy. Neboť forma sebereflexe prostřednictvím aplikace není 

při práci se zvířetem, tedy jiným živým tvorem vždy nejvhodnější. Nezkušený jezdec může tím 

pádem více spoléhat na číselné údaje, kterým přirozeně více rozumí a upozadit projevy koně. 

Jistý potenciál aplikace vidím v jejím používání v kombinaci se zkušeným trenérem, což by 

mohlo být předmětem nějakého dalšího výzkumu, který by se touto formou používání 

technologie mohl zabývat. Současně by se dalo říci, že jistý potenciál lze spatřovat i v dalším 

zkoumání nositelné elektroniky u zvířat a důvodech, které motivují uživatele resp. majitele 

zvířat k této praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 65 

Použitá literatura 

Chester Races, nedatováno Chester Races. [Online]  

Available at: https://www.chester-races.com/about/history 

[Přístup získán 1 březen 2020]. 

 

Crunchbase, 2017. Crunchbase. [Online]  

Available at: https://www.crunchbase.com/organization/equilab#section-overview 

[Přístup získán 3 listopad 2019]. 

 

Reed Exhibitions Deutschland GmbH, 2020. Equitana. [Online]  

Available at: https://www.equitana.com 

[Přístup získán 7 březen 2020]. 

 

Umgås magazine, 2019. Umgås a swedish- american gathering place. [Online]  

Available at: http://www.umgasmagazine.com/equilab-app-equestrian-tracker/ 

[Přístup získán 4 listopad 2019]. 

 

Česko, 1999. Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon). [Online]  

Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166 

 

Česká hiporehabilitační společnost, nedatováno Česká hiporehabilitační společnost. [Online]  

Available at: https://hiporehabilitace-cr.com 

[Přístup získán 13 únor 2020]. 

 

Alter, A., 2018. Neodolatelné. 1. editor Brno: Host-vydavatelství. ISBN 978-80-7577-460-6 

 

Špaňhelová, I., 2009. Komunikace mezi rodičem a dítětem. Vydání 1. editor Havlíčkův Brod: 

Grada Publishing a.s.. ISBN 978-80-247-2698-4 

 

Bartošová, J., 2007. Vztah mezi člověkem a koněm. Jezdectví, Issue 8, pp. 72-73. 

 

Bořánek, V., 2008. Horsmanship. 1. editor Jindřichův Hradec: Harmony. 

 

Brentjes, B., 1979. Jak zvířata zdomácněla. 1. vydání editor Praha: Horizont. 

 

Die Spanische Hofreitschule, 2020. Die Spanische Hofreitschule. [Online]  

Available at: https://www.srs.at/en/about-us/the-spanish-riding-school/ 

[Přístup získán 4 březen 2020]. ISSN 1210-5406 

 

Disman, M., 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd editor Praha: Karolinum. ISBN 

978-80-246-1966-8 

 

Dobeš, J., Dušek, J. & Jokl, Z., 1977. Jezdectví a dostihový sport. 1. editor Praha: Státní 

zemědělské nakladatelství. ISBN 07-100-77 

 

Doubková, M., 2020. Jezdecké oddíly [Rozhovor]  (7 březen 2020). 

 



 66 

Doubková, M., 2020. O cirkusech za dob komunismu [Rozhovor] (7 březen 2020). 

Equilab, 2018. Equilab. [Online] Available at: https://equilab.horse/faq [Přístup získán 7 

listopad 2019]. 

 

Ermolova, N., 1993. Остатки млекопитающих поселения Ботай.. Петропавловск: Отдел 
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