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Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 

translační nebo aplikovaný výzkum 

vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

zachování druhů 

vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Charakterizovat metabolické změny u myšího modelu na vysokotukové dietě a zkoumat antiobezitní a antidiabetické 

účinky PrRP analogů u tohoto modelu. 

Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Charakterizace antiobezitních změn u myšího modelu obezity a prediabetu a zjištění účinků PrRP analogů. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

C57Bl6 myši, samci, celkem 150 ks/rok 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

mírná 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Alternativní metody nepostihují složitost zkoumané problematiky a proto nemohou nahradit navrhované pokusy. 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Využití in-vitro pokusů před, testováním na živých zvířatech. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 

použití z hlediska vědeckých cílů. 

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 

Budou dodržovány veškeré zásady humánního zacházení se zvířaty v souladu s platnou legislativou. Bude minimalizován 

stres a diskomfort zvířat během studie (např. obohacením prostředí v chovné nádobě). 




