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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Analýza stresových faktorů u laboratorních králíků používaných pro výuku Farmakologie II  
Doba trvání projektu pokusů do konce roku 2017 
Klíčová slova - maximálně 5 ukazatele stresu, krevní odběry, kortisol, kortikosteron  
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 základní výzkum 

x 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) 

Stanovením vybraných ukazatelů stresu určit rozdíly mezi zvířaty chovanými ve zvířetníku v kotcích bez 

zásahů a mezi zvířaty podléhajícími učebním procedurám. Objektivizovat tak vliv cvičebních zásahů na úroveň 

stresu a celkový zdravotní stav pokusných zvířat v daných chovných podmínkách. 
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) 

Nejsou dosud objektivní data pro míru stresu v konkrétních podmínkách při konkrétním typu zatížení. Welfare 

pokusných zvířat je široce diskutována i mezi studenty a objektivizací výsledků můžeme přispět k diskusi, zda 

omezit či ne práci ve cvičeních na laboratorních zvířatech. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní králík,  cca 30 zvířat 
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. 

Manipulace na živých zvířatech má ve výuce svůj nezastupitelný význam, zjištění míry stresu u takovýchto 

zvířat nejde simulovat na modelech in vitro kvůli komplexní reakci organismu. Žádná z dostupných 

alternativních metod (databáze ICCVAM, EURL ECVAM Search Guide, TSAR) neumožňuje pokus nahradit. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Zvířata budou použita v počtu 15 pro kontrolní a 15 pro pokusnou skupinu, což je optimalizovaný počet pro 

předpokládanou variabilitu pro následné statistické zhodnocení. 
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. 

Jelikož je králík druh, který při únosné míře chovatelských nároků poskytuje dostatečné možnosti pro použití 

pro praktickou výuku, a je v ní takto využívám, jedná se o vhodný model pro zkoumání stresového zatížení 

pokusných zvířat používaných ve výuce. 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. 
 

 


