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Ze 170 otevřených dotazníků se vrátilo 54 vyplněných (návratnost tedy činila 32%). 

  Ze sesbíraných dat vyplynulo, že nejrozšířenější formou setkávání se zvířaty je 

v případě této kohorty respondentů mimo hojně zastoupené jezdecké oddíly a hobby 

chovatelské organizace též zvíře v domácím prostředí. Zájmové kroužky byly až na 

posledním místě. Ze struktury oslovených skupin není překvapivé, že většina respondentů 

byla ve věku 18 a více let a stále se pohybují v přítomnosti zvířat.  

     Též není úplným překvapením, že nejhojněji byli ke spolupráci zváni psi, pak koně a na 

třetím místě kočky (viz graf č. 1 ). Hned po těchto tradičních druzích se umístili hlodavci a 

hospodářská zvířata, drůbež a za nimi vyrovnaně drobné ptactvo a terarijní zvířata. V malém 

počtu hlasů se objevily i rybky a jeden z respondentů se blízce setkává se zvířaty, která jinak 

žijí ve volné přírodě (liška, ježek).  

     Pro zjištění, která vyplynula z analýzy rozhovorů je potvrzující, že nejvíce respondentům 

utkvěli v mysli koně a to v nadpoloviční většině hlasů (viz graf č. 2). Poté následovali psi, 

kočky, domácí hlodavci a vyrovnaně po nich ostatní zvířata. Jeden z respondentů dokonce 

uvedl hmyz a to konkrétně švába. Rozdílem v trávení volného času bez a se zvířaty byla 

nejčastěji větší radost z činnosti spojená se zvířaty, poté tříbení pocitu odpovědnosti a 

respektu, energetické obohacení, aktivizace, týmová spolupráce a komunikace. Pro několik 

z nich v tom nebyl rozdíl žádný. Níže několik z nejzajímavějších odpovědí:  

„Kontakt se zvířaty je intenzivnější zážitek, na který lze dále navazovat; děti při samotném 

kontaktu moc nevnímají jiné lidi - zvíře je pro ně prioritou - je potřeba vše vysvětlit ještě než 

jsme zvířatům na dohled (zejména u menších dětí); zvíře může bourat ostych, může být 

komunikačním mostem s dítětem (např. s autismem).“ 

 „Navázání důvěry mezi člověkem a zvířetem, příjemný pocit z posunu při společné píli, 

příjemné pocity v jejich přítomnosti, získání zkušeností a znalostí samovolně při péči, výcviku 
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i soužití, získání sebedůvěry, posílení vlastností jako důslednost, dochvilnost, smysl pro 

povinnost, empatie, navázání kamarádství se stejně založenými lidmi na celý život a spoustu 

dalšího.“ 

„Děti se učí kromě samotného výcviku (fyzická aktivita, technika jízdy na koni.) i 

zodpovědnosti, důvěře a práci se zvířetem obecně. Navazují i nová (někdy i celoživotní) 

přátelství mezi sebou.“ 

   To, co respondentům dala zkušenost s volnočasovými aktivitami za přítomnosti zvířete, 

uvedli v otevřených odpovědích. Byly to nejčastěji kvality jako trpělivost, empatie, 

spolupráce, různé kompetence (pozornost, předvídavost, lepší schopnost komunikace). 

Uváděli i pocit zodpovědnosti, přátelství, lásku, pokoru, pocit štěstí, radost, smysl života a 

společné zážitky (graf č. 5). Dvacet respondentů uvedlo, že zkušenost z volnočasových 

aktivit je vedla k tomu, že si zvíře pořídili domů, většina (32) již v té době nějaké zvíře měla.      

   Většině z hlasujících (40) se dle hlasování díky zvířeti změnil pohled na svět ve směru větší 

tolerance, přátelství a trpělivosti, jeden z respondentů se dokonce rozhodl na tomto základě 

studovat místo humánní medicíny veterinární lékařství, několik jich uvedlo větší zájem o boj 

proti týrání zvířat, pomoc útulkům a odmítání masité stravy (viz graf č. 3). Drtivá většina 

(46) respondentů potvrdila, že díky zvířatům získali přátele, které mají dosud (graf č. 4). O 

významu pobytu se zvířaty se 52 z 54 respondentů domnívá, že jde o hluboký vhled do života 

a chování jednotlivých druhů, o nalezení propojení s nimi a snahu o dosažení komunikace na 

úrovni jednoty. Člověk je začne vnímat jako sobě rovné, společně se cítí být součástí jednoho 

celku jako živé přírody. Stejný počet respondentů se vyjádřil kladně ohledně podpory 

někoho, kdo by váhal, zda má trávit volný čas se zvířaty a 53 respondentů potvrzuje, že by 

bylo vhodné, aby děti ve školách a školních družinách měly možnost většího kontaktu se 

zvířaty, aby navázaly a zlepšily vztah k domácím i hospodářským zvířatům, učily se vnímat 

propojení jednotlivých složek prostředí, ve kterém všichni žijeme, vnímaly význam zvířat 

pro člověka a měly k nim větší úctu. 

   Abych oživila dotazování, zařadila jsem do průzkumu i dotaz na intenzivní, či dokonce 

klíčový zážitek spojený se zvířaty. Objevily se krásné, emočně bohaté odpovědi, některé ze 

zážitků byly skutečně „životní“.  Bohužel zde nelze uvést všechny, i když bych si to přála, 

tedy alespoň několik:  

„Setkání na cvičáku s mým budoucím manželem.“ 



 

3 

 

 „Když mě ve 4 letech mohl pes zabít a nakonec jsme spolu byli do konce jeho života. Bylo 

to nejsilnější pouto, jaké jsem kdy cítil.“ 

„Když jsme si domů pořídili kočky, hodně se uklidnila a zlepšila atmosféra. Bez zvířat jsme 

byli více nervózní. S kočkami jsme se téměř přestali hádat.“ 

 „Bejt se zvířaty ve volné přírodě ten pocit je k nezaplacení.“ 

„Chovám koně a nejúžasnější zážitek je pro mě každoročně pomáhat na svět novým 

hříbátkům.“ 

 

 

 

 

Děkuji za spolupráci! ♥♥♥ 
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Náhled průzkumu -  str. 1 
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Náhled průzkumu -  str. 2 

 
 

 

 



 

6 

 

Analýza odpovědí z průzkumu 
 

Otázka č. 1: Jakou formou aktivity doprovázenou přítomností zvířat se zabýváte, nebo jste se v 
minulosti zabýval/-a?  

Odpovědi Počet hlasování 

Zájmový kroužek  14 

Hobby výcvik či chov 23 

Jezdecký klub 23 

Zvíře v domácím prostředí 43 

Jiné 8 

  

Otázka č. 2: Kolik vám bylo v té době či je nyní let? (Pokud váš zájem stále trvá) 

Odpovědi Počet hlasování  

13 - 15 6 

16 - 18 3 

18 a více  39 

Neodpovědělo 6 

  

Otázka č. 3: Po jak dlouhou dobu jste takovou volnočasovou aktivitu navštěvoval/-a či 
provozoval/-a? 

Odpovědi Počet hlasování  

Několik let (dlouhodobá aktivita, vlastní chov, docházení do chovu, na cvičák, do 
stáje apod.) 8 

Stále se pohybuji v přítomnosti zvířat 31 

Neodpovědělo 15 

  

Otázka č. 4: Se kterými zvířaty jste se dostal/-a do kontaktu, či jste s nimi spolupracoval/-a? 
(otevřená) 

Odpovědi  Počet hlasování 

Pes 32 

Kůň 24 

Kočka 18 

Hlodavec (morče, králík, potkan) a jiná malá zvířata (fretka, činčila apod.) 15 

Jiná hospodářská zvířata (osli, ovce, kozy, lamy, krávy, vepři) 11 

Drůbež (slepice, kachny, husy, holubi) 9 

Drobné ptactvo (papoušci, vč. andulek, korel apod.) 8 

Plazi a ještěři (hadi, ještěrky, gekoni, želvy, varani, hadi apod.) 7 

Rybky 3 

Zvířata jinak běžně žijící ve volné přírodě (liška, ježek) 1 
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Otázka č. 5: Jaké zvíře vám utkvělo nejvíce? Druh? (otevřená)  

Odpovědi Počet hlasování 

Kůň 33 

Pes 25 

Kočka 4 

Hlodavci (morče, křeček, potkani) 3 

Koza 2 

Plazi 2 

Ostatní malí dravci (liška, fretka) 2 

Hmyz (švábi) 1 

  

Otázka č. 6: V čem je pro vás rozdíl ve volnočasové aktivitě se zvířaty a bez zvířat? Samozřejmě 
kromě faktu jejich samotné přítomnosti. (otevřená) 

Odpovědi Počet hlasování 

Větší radost, větší legrace 15 

Odpovědnost a respekt 14 

Energie, aktivizace, relaxace 10 

Spolupráce, komunikace 9 

Bez rozdílu  2 

  

Otázka č. 7: Co myslíte, že vám zkušenost z takového druhu volnočasových aktivit dala do 
dalšího života? (otevřená) 

Odpovědi Počet hlasování 

Trpělivost, empatii, spolupráci 24 

Kompetence (pozornost, předvídavost) 14 

Pocit odpovědnosti 10 

Přátelství 9 

Lásku, pokoru, štěstí, radost, smysl 7 

Zážitky  3 

  

Otázka č. 8: Vedla vás účast na tomto typu volnočasových aktivit k tomu, že jste si zvíře pořídili 
domů, nebo že jste vyhledávali společnost domácích zvířat a jejich prostředí více, či 

pravidelněji? 

Odpovědi Počet hlasování 

Ano 20 

Ne 1 

Nejdříve ano, pak zájem vyprchal 1 

Zvíře/zvířata jsem měl/-a i před tím a stále mám 32 
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Otázka č. 9: Změnil se vlivem aktivit se zvířaty nějak váš pohled na okolní svět? Jak? (otevřená) 

Odpovědi Počet hlasování 

Ano 40 

Ne  11 

Nevím  3 

  

  

Otázka č. 10: Získal/-a jste u zvířat nějaké nové přátele či důležité kontakty, které pro vás mají 
stále význam? 

Odpovědi Počet hlasování 

Ano, díky zvířatům jsem získal/-a přátele, které mám dosud 46 

Ano, ale přátelství časem vyprchalo (přestali jsme se vídat) 4 

Ne, žádná přátelství ani kontakty jsem díky zvířatům nenavázal/-a 4 
  

  

  

Otázka č. 11: Jaký má z vašeho pohledu pro člověka význam pobývat ve společnosti domácích 
zvířat a sblížit se s nimi? 

Odpovědi Počet hlasování 

Jde pouze o volnočasovou zábavu, dá se nahradit jakýmkoli zájmem, či sportem. 0 

Jde nejen o pobavení, ale i o poznání jednotlivých druhů z biologického hlediska 
pro účely výzkumu, chovu, výcviku, či hospodářského využití. 2 

Jde o hluboký vhled do života a chování jednotlivých druhů, o nalezení propojení 
s nimi a snahu o dosažení komunikace na úrovni jednoty. Člověk je začne vnímat 
jako sobě rovné, společně se cítí být součástí jednoho celku jako živé přírody.  52 

  
 
 

 
Otázka č. 12: Pokud byste měl/-a přesvědčit někoho, kdo by váhal, zda se sblížit se zvířaty a 

trávit s nimi svůj volný čas, co byste mu řekl/-a, aby se odhodlal? 

Odpovědi Počet hlasování 

Nepřesvědčovali by  2 

Podpořili by 52 
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Vybrané odpovědi:  
 
Že to co může zažít se zvířaty a co mu zvířata mohou dát, nenajde nikde jinde.  
Zvířata nehodnotí - mají nás rádi na základě našeho skutečného zájmu a přístupu, nejen protože 
máme hodně peněz, jsme hezčí, chytří, úspěšní.  
Už nikdy nebudeš sám! U zvířat se člověk naučí chápat svět kolem sebe. Pochopí, že každý má své 
potřeby.  
A najde kouzelné duše, se kterými mu bude dobře, a nebudou ho soudit.  
Legrace, zábava, a nové schopnosti pro budoucí život, naučíte se plánovat práci, být efektivní a 
výkonní, získáte nové přátele, starat se o zvíře vás naučí umět se postarat i o sebe a blízké, naučí vás 
neodkládat činnosti na potom.  
Že dokáží člověku předat mnoho energie a lásky, která je naprosto bezpodmínečná. Na rozdíl od 
společnosti lidi. Je to dobré pro psychiku člověka naučit se vnímat potřeby a chování i jiného 
živočišného druhu, než je člověk.  
U zvířat člověk najde spoustu odpovědí na celkové bytí člověka.  
Ať někdy vstane, ve 4 h ráno jde se mnou podojit krávy, aby si uvědomil, že to co jíme se jen tak 
nekoupí v supermarketu, že za vším stojí spoustu každodenní pravidelné práce už jen hrstky lidí co 
je ještě ochotná vyrábět pod cenou potraviny na tomto světě, aby si zpytoval svědomí, zda sám 
potravinami neplýtvá a co to obnáší vlastnit nějaké zvíře a na úkor svého pohodlí mu dopřát důstojný 
spokojený život a postarat se o něj co nejlépe.  

 
 
  

Otázka č. 13: Domníváte se, že by bylo dobré, aby děti ve školách a školních družinách měly 
možnost většího kontaktu se zvířaty? (školní chovy, školní statky, pravidelné docházení do 

hospodářství v rámci výuky, či družiny a kroužků)? 

Odpovědi Počet hlasování 

Ano, bylo by to vhodné, děti by se měly učit vztahu k domácím i hospodářským 
zvířatům a vnímat propojení ve vztahu k jejich využití pro obživu člověka, učit se 
úctě k nim.  53 

Ano, ale pouze s malými domácími zvířaty. Hospodářská zvířata nejsou při 
základním vzdělávání důležitá. 1 

Ne, zvířata nemají ve škole co dělat. Pokud se jimi děti chtějí zabývat, ať to dělají 
soukromě mimo školu. 0 

Ne, zvířata nemají žádný význam ve vzdělávání ani ve výchově.  0 
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Analýza průzkumu – graf č. 1: Zastoupení druhů při spolupráci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza průzkumu – graf č. 2: Druhy zaujímající pozornost 
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Analýza průzkumu – graf č. 3: Změna pohledu na okolní svět  

 

Analýza průzkumu – graf č. 4: Nová přátelství a kontakty 

 

Analýza průzkumu – graf č. 5: Kvality plynoucí ze setkávání  
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