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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Praktická cvičení z Farmakologie a farmacie II. 

Doba trvání projektu pokusů do 12/2017 

Klíčová slova - maximálně 5 léčiva, praktické dovednosti, názorná výuka 

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) 

Pokusy jsou náplní praktické výuky předmětu Farmakologie a farmacie II. Cílem pokusů je názorným způsobem seznámit 

studenty s účinky vybraných farmak na organismus zvířete a zároveň studentům poskytnout možnost praktické práce 

se zvířaty od anamnézy a základního vyšetření, přes různé způsoby aplikace léčiv až po sledování projevů jejich účinků. 

Sledovány jsou účinky zástupců vybraných významných skupin farmak.                                                                                           

Jednotlivé pokusy jsou vybrány tak, aby reprezentovaly významné skupiny farmak a zároveň umožnily studentům 

maximální možnosti nabytí praktických zkušeností a dovedností při současné minimalizaci počtů zvířat a maximalizaci 

šetrnosti zacházení s nimi. 
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) 

Získané znalosti a dovednosti studenti uplatní při práci s pacienty v rámci dalšího studia i ve své budoucí praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro studenty jednoho ročníku magisterského studijního programu je použito 40 laboratorních potkanů a 55 králíků. 

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

skončení pokusu? 

Prováděné zákroky jsou provázeny nízkou bolestivostí a obvykle nepůsobí u zvířat nežádoucí účinky. Předpokládaná újma 

je, dle klasifikace kategorií závažnosti uvedené v příloze č. 9 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, 

mírná. Zvířata budou po ukončení semestru nabídnuta k adopci pro další – nekomerční – chov. Pokud by někteří jedinci 

nebyli adoptováni, budou usmrceni předávkováním celkového anestetika. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinou alternativní metodou. 

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

Zvířata jsou ve cvičeních používána pro pracovní skupiny 3-4 studentů. Tento počet umožňuje naplnění cílů cvičení při co 

nejmenším počtu použitých zvířat. 

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. 

Laboratorní potkan a králík jsou druhy, které při únosné míře chovatelských nároků poskytují dostatečné možnosti pro 

použití pro praktickou výuku. Jsou častým typem veterinárního pacienta i pokusného zvířete při výzkumu v oblasti léčiv. 

Díky svým fyzickým i fyziologickým parametrům jsou nejvhodnějšími modely pro dosažení výukových cílů. 

V průběhu testu bude se zvířaty zacházeno v souladu s aktuální legislativou specifikující požadavky na ochranu 

pokusných zvířat. Pokusná zvířata budou v průběhu pokusu v péči osob s osvědčením o odborné způsobilosti podle §15d 

odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

 


