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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Evoluční a ontogenetická analýza ztrát vody výparem u gekonů 

Doba trvání projektu pokusů do 15.5.2022 

Klíčová slova - maximálně 5 Evaporace, velikost těla, růst, teplota, metabolismus 

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 

x vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Tento projekt řeší zásadní a aktuální téma v oblasti základního výzkumu. Cílem je realizovat srovnávací analýzu znaků 

ovlivňujících ztráty vody výparem mezidruhově u zástupců čeledi Eublepharidae a gekonů rodu Paroedura a identifikovat 

klíčové morfologické a fyziologické znaky odpovědné za adaptivní změny ve ztrátách vody výparem. Dalším cílem je 

objasnění, jak měřené charakteristiky spolu souvisí a jak jsou ovlivněny klimatickými podmínkami prostředí, kde 

studované druhy přirozeně žijí a také jak se ztráty vody výparem a intenzita metabolismu mění u vybraných modelových 

druhů v průběhu ontogeneze. 

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) 

Detailnější porozumění závislosti ztrát vody výparem na intenzitě metabolismu, velikosti těla či klimatických faktorech by 

mohlo přispět k parametrizaci modelů zabývajícími se ekofyziologickým omezením rozšíření druhů v souvislosti s 

proměnou habitatů a globálních klimatických změn a tím i k ochraně ohrožených druhů. Hlavním výstupem budou práce 

publikované v prestižních mezinárodních časopisech. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Seznam druhů zahrnutých v pokusu: čeleď Eublepharidae: Aeluroscalabotes felinus, Eublepharis angramainyu, 

Eublepharis fuscus, Eublepharis hardwickii, Eublepharis macularius, Eublepharis turcmenicus, Coleonyx brevis, 

Coleonyx elegans, Coleonyx fasciatus, Coleonyx mitratus, Coleonyx reticulatus, Coleonyx switaki, Coleonyx. variegatus, 

Goniurosaurus araneus, Goniurosaurus bawanglingensis, Goniurosaurus catbaensis, Goniurosaurus kuroiwae, 

Goniurosaurus hainanensis, Goniurosaurus huuliensis, Goniurosaurus liboensis, Goniurosaurus lichtenfelderi, 

Goniurosaurus luii, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus  toyamai, Goniurosaurus 

yamashinae, Goniurosaurus yingdeensis, Hemitheconyx caudicinctus, Hemitheconyx taylori, Holodactylus africanus, 

Holodactylus cornii.  

Rod Paroedura : Paroedura androyensis, Paroedura bastardi, Paroedura gracilis, Paroedura hamalorhina, Paroedura 

ibityensis, Paroedura karstophila, Paroedura lohatsara, Paroedura maingoka, Paroedura masobe, Paroedura oviceps, 

Paroedura picta, Paroedura sanctijohannis, Paroedura stellata, Paroedura stumpffi, Paroedura tanjaka, Paroedura 

vahiny, Paroedura vazimba. 

Celkově tak plánujeme použít maximálně 720 jedinců, vždy 15 jedinců od druhu pro mezidruhová srovnání a dalších 20 

jedinců druhu Eublepharis macularius a Paroedura picta pro vnitrodruhové (ontogenetické srovnání).  

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

skončení pokusu? 

U pokusných zvířat nepředpokládáme nežádoucí účinky. Jedná se o pokus mírné závažnosti. Naprostá většina měření je 

neinvazivní povahy. Po ukončení pokusu budou zvířata navrácena do chovu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem ke studované problematice a k tomu, že se jedná o základní výzkum, nelze plánované pokusy na vybraných 

zvířecích modelech nahradit jinými metodami. 

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

Kvůli našim zkušenostem se statistickou průkazností výsledků a po prozkoumání dostupné literatury na Web of Science 

byl maximální počet jedinců ve skupině stanovený na 15 a pro ontogenetická měření na 20. Pro měření v průběhu 

ontogeneze je počet jedinců navýšen, protože nebude na začátku pokusu možné určit pohlaví zvířat (cílem je mít 

vyrovnaný počet samců i samic v pokusu). 

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. 

Pokusní jedinci budou drženi dle pokynů oficiálních chovatelských příruček a na základě vlastních zkušeností. Podstatou 

naprosté většiny měření zahrnutých v tomto projektu pokusu je, že musí být prováděna na nestresovaných jedincích. Z 

tohoto důvodu bude šetrné zacházení se zvířaty a minimalizace stresových podnětů naprostou prioritou. 



 


