
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Odborná příprava studentů pro výkon povolání veterinární technik. 

Doba trvání projektu pokusů do 30. 06. 2022 

Klíčová slova - maximálně 5 odborná příprava studentů 

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

 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) 

Cíle sledované pokusem nelze dosáhnout jinak než na živém zvířeti. Pokus je zdůvodněn učebním plánem studijního 

oboru 43 - 41 – M/01 Veterinářství, denní studium, schváleným MŠMT ČR, dne 28.6.2007 č.j. 12698/2007 – 23 a slouží 

k výuce jako nástroj pro nácvik jednotlivých dovedností studentů, který je nutný pro výkon povolání veterinárního 

technika na základě zákona č. 166/92 Sb. o veterinární péči. Profil absolventa je přesně definován rámcovým vzdělávacím 

programem. Jsou splněny všechny požadavky na použití pokusných zvířat. 

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) 

Nácvik jednotlivých dovedností studentů je nutný k odborné přípravě pro výkon povolání veterinární technik. Profil 

absolventa je přesně definován rámcovým vzdělávacím programem. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Konkrétní počty zvířat: králík domácí 3 ks, prase domácí 3 ks, tur domácí 1 ks, ovce domácí 8 ks, kůň domácí 2 ks, koza 

domácí 2 ks, vodní drůbež kachny 8 ks, vodní drůbež husy 4 ks, hrabavá drůbež slepice 10 ks, hrabavá drůbež perličky 2 

ks. 

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

skončení pokusu? 

Po skončení projektu pokusů neočekáváme nežádoucí účinky u zvířat. Po skončení pokusu jsou zvířata zařazena zpět do 

do našeho školního chovu (neopouští uživatelské zařízení).  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Uvedené pokusy odpovídají požadavkům učebního plánu a jednotlivým tematickým celkům. Pro odbornou přípravu 

nutnou pro výkon povolání veterinární technik nelze použití zvířat nahradit jinými alternativními metodami. 

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

Počty zvířat odpovídají počtu tříd a žáků studujícím v jednotlivých ročnících. 

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. 

Nebudou prováděny žádné invazivní či bolestivé zákroky na zvířatech. 

 


