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Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám

Humánní vzdělávání v přírodních vědách
Alternativní přístupy ve výuce

Přestože jsou již tzv. alternativní přístupy na mnoha vzdělávacích institucích 
upřednostňovány, studenti mnoha středních a vysokých škol biologického 
zaměření jsou během svých studií stále nuceni využívat zvířata „tradičním 
způsobem“ – tzn. provádět klasické pitvy a pokusy na zvířatech, a to 
především v praktických cvičeních z anatomie, fyziologie, farmakologie 
atd. Každoročně tak kvůli vzdělávání zemře jen v ČR několik tisíc zvířat. 
Studentům jsou pokusy na zvířatech často prezentovány jako „nutné zlo“ 
a na zvířata je tak pohlíženo převážně jako na materiál, což může vést 
k postupnému znecitlivování mladých lidí.

Studenti s „tradičními“ postupy často nesouhlasí, ale bojí se dát najevo 
své výhrady a riskovat tak problémy s vyučujícím (např. zhoršení známky, 
neúspěch u zápočtu nebo zkoušky). Nezřídka se stává, že jsou studentovy 
argumenty zesměšňovány nebo mu je doporučeno, aby změnil obor. Mnoho 
studentů ani vyučujících bohužel neví, že studenti mají právo pokus nebo 
pitvu zvířete usmrceného pouze za tímto účelem odmítnout.

Zmiňované „tradiční“ výukové metody jsou sporné nejen z etického, ale 
i z pedagogického hlediska. Stejně jako ve vědě, i ve vzdělávání je kladen 
stále větší důraz na nové, progresivní a efektivní metody. Tyto metody 
buď nevyužívají zvířata vůbec nebo pouze tak, že je to pro ně neutrální 
anebo prospěšné. V následujících odstavcích najdete stručné informace 
o jednotlivých typech alternativ používaných na vysokých i středních školách. 
Jejich používání se stává běžnou součástí výuky, kladně hodnocenou jak 
vyučujícími, tak studenty.
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Modely a simulátory
Základní modely slouží ke studiu anatomie zvířat i lidí a k usnadnění nácviku 
zacházení se zvířaty při běžných procedurách. Chirurgické tréninkové pomůcky 
zahrnují realistické modely kůže, orgánů a končetin a poskytují studentům možnost 
zvládnout základní dovednosti, např. koordinaci zraku a rukou, používání nástrojů 
nebo šití. Komplexnější modely zahrnují fi guríny pro nácvik odběru krve, intubace 
nebo katetrizace, dále pak pro nácvik kritické péče od resuscitace až po 
thorakocentézu. Tyto fi guríny představují komplexní a velice účinnou výukovou 
pomůcku. Nejnovější simulátory dále nabízejí možnosti tréninku chirurgických 
technik, například endoskopie.

Video
Videozáznamy pitev, různých zákroků, případně účinků různých látek na organismus 
jsou již poměrně dlouho součástí vzdělávacího procesu. Díky stále se zdokonalujícím 
technologiím a kvalitnějším záznamovým technikám jde o velmi důležitou, visuální 
výukovou pomůcku. Např. videozáznamy odborně prováděných pitev mohou být 
studentům často užitečnější, než kdyby pitvu prováděli sami. Videozáznamy se dají 
použít také pro instruktáž studentů před samotným pitváním eticky získaných 
uhynulých zvířat (viz dále).

Multimediální počítačové programy
Tyto programy nabízejí nepřeberné množství možností – od pitvy pomocí počítačové 
myši na obrazovce, přes fyziologické a farmakologické pokusy až po virtuální 
simulace klinických technik v 3D a s hmatovými simulacemi. Výuka za pomoci 
počítačů může nabídnout získání cenných zkušeností. Například je možné porovnat 
morfologii jednotlivých druhů zvířat nebo tkáň zdravou a patologickou (např. 
histologické řezy) jediným kliknutím počítačové myši. Pro lepší pochopení struktury 
a prostorových vztahů orgánů je možné snímky a záběry zvětšit, orgánové systémy 
zvýraznit nebo naopak odstranit, podívat na jednotlivé svaly nebo regulovat jejich 
neprůhlednost. Některé programy se také dají přizpůsobit konkrétním potřebám 
daného praktického cvičení. Studenti mohou pracovat vlastním tempem, opakovat 
jednotlivé části cvičení a používat doplňující materiály, dokud si nejsou znalostmi 
a používanými technikami jistí. Tyto programy tak vycházejí vstříc individuálním 
potřebám studentů. Pokud je to možné, je vhodné počítačové programy používat 
v kombinaci například s klinickou praxí, pitvou eticky získaných uhynulých zvířat, 
trvalými preparáty nebo pokusy studentů na sobě samých.
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Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám

Nácvik endoskopie na přístroji POPtrainer

Virtuální pitva žáby

Figurína psa se simulátory dechu a srdečního 
tepu pro nácvik veterinárních procedur
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Pokusy studentů na sobě samých
Pro studenty humánní i veterinární medicíny i pro biology je práce s živým 
organismem součástí vzdělání. Praktická zkušenost s živým systémem je často nutná 
pro dostatečné porozumění některým fyziologickým mechanismům. Člověk sám 
je ideálním pokusným modelem a pokusy studentů na sobě samých jsou výbornou 
neinvazivní alternativní metodou. Pro studenty medicíny je samozřejmě lidské tělo 
odpovídajícím objektem a tyto experimenty jsou na řadě institucí součástí běžné 
praxe. Lidské tělo ale může být použito ve všech přírodních vědách. Pokusy mohou 
být buď jednoduché, jako například požití diuretika nebo provedení určitého cvičení 
s následným měřením fyziologických a biochemických změn, nebo složitější, 
komplexnější testy, jako například měření rychlosti přenosu nervového signálu 
pomocí měřících elektrod napojených na odpovídající počítačový software. 
Díky intenzivnímu zapojení studentů a zážitkům „na vlastní kůži“ jsou poznatky 
z těchto experimentů velmi dobře zapamatovatelné.
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Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám

Eticky získaná uhynulá zvířata
Pro studenty zoologie a veterinárního lékařství by studium anatomie nebylo 
kompletní bez určité zkušenosti se zvířecím tělem a tkáněmi. I pro nácvik některých 
chirurgických dovedností je určitá zkušenost se skutečnou tkání nutná. Eticky získaná 
uhynulá zvířata představují jednu z dalších alternativ k zabíjení a zraňování zvířat 
pro tyto účely. „Eticky získaná“ znamená, že zvířata nebyla chována nebo zabita 
za účelem poskytnutí těla nebo tkáně pro praktikum. Není tak vytvářen nebo 
podporován trh s (pokusnými) zvířaty. Eticky získaná jsou například zvířata, která 
zemřela přirozenou smrtí, následkem nehody nebo která musela být utracena ze 
zdravotních důvodů. Dobrými zdroji pro tyto účely mohou být veterinární kliniky 
nebo soukromí chovatelé. Některé fakulty veterinárního lékařství již mají spřátelené 
kliniky, odkud mrtvá zvířata získávají. Řada soukromých ordinací může být také 
vhodným zdrojem. Takto získaná těla nebo jejich části mohou být použity i pro 
nácvik operací, šití apod. – po vypláchnutí cévního systému jistým roztokem se 
znovu napustí tekutinou, která se podobá krvi. Tato tekutina „prokrví“ tkáně tak, 
že jsou jen stěží rozlišitelné od živých. Mechanismus, který tekutinu pohání, vytváří 
samozřejmě tep jako u žijícího tvora.

Rostoucí počet tzv. Programů dárcovství těl (tzn. programů, kdy mají klienti 
veterinárních ordinací možnost darovat darovat své uhynulé zvíře pro vzdělávací 
účely) ve světě je důsledkem logického procesu zužitkovávání těl uhynulých zvířat, 
která by jinak skončila v kafi lériích. Pro jednotlivé vzdělávací instituce (střední 
i vysoké školy) je v tomto případě nutné zajistit spolupráci s veterináři a vytvořit 
patřičný systém nakládání s uhynulými zvířaty, aby bylo zužitkování těl pro výuku 
co nejefektivnější.

Klinická praxe
Od anatomie a fyziologie až po patologii a chirurgii, vzdělávání zahrnující skutečné 
pacienty je realistickou a nanejvýš vhodnou formou výuky. Řešení problémů 
v klinické praxi je pro studenty velice přínosné. Když mají studenti potřebné znalosti, 
mohou nejprve přihlížet a postupně se pak zařazovat do klinické praxe. Budoucí 
veterináři mají šanci získat cenné zkušenosti například při provádění kastrací. Ty jsou 
nejčastějším zákrokem, který veterináři ve své praxi později provádějí, a studenti si 
tak mohou osvojit potřebné dovednosti a získat jistotu. Nejde ale jen o operaci 
samotnou, studenti se učí i pooperační péči. V klinické praxi jde o léčení 
a uzdravování, což je hlavním posláním lékařského povolání, na rozdíl od učení se 
pomocí pokusů na zvířatech, kde jde spíše o ubližování. Krátkodobá praxe ve 
veterinární ordinaci je vhodná i pro studenty biologie – získají tak zkušenosti s živým 
organismem a prohloubí své znalosti anatomie a fyziologie.
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Histologický řez v počítačovém programu Pitva laboratorního potkana
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Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám

„Z pohledu lékaře pracujícího na klinice, vzdělávajícího studenty a účastnícího se 
výzkumu, jsem došel k závěru, že zabíjení a pitvání zvířat je pro vzdělávání 
budoucích lékařů a vědců nejen zbytečné, ale i kontraproduktivní.“

MUDr. David O‘Wiebers

Pokusy in vitro
Pokusy in vitro – tedy „ve skle“ – jsou pokusy prováděné většinou na buněčných, 
případně tkáňových kulturách pěstovaných v laboratořích. Pokrok v in vitro 
technologiích ve výzkumu a v testování je dnes tak rychlý, že je vysoce žádoucí, aby 
studenti tyto postupy znali. Pokusy in vitro nabízejí dobrou zkušenost a lidská, zvířecí 
nebo rostlinná tkáň potřebná pro tyto účely může být získána eticky. Pro některá 
praktická cvičení, jako je například měření buněčné respirace nebo elektronového 
transportu, mohou být mitochondrie získány z kvasinek, brambor nebo z řepy místo 
dříve používaných krysích jater.

Terénní a pozorovací studie
Pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí má mnohem větší výpovědní hodnotu 
než laboratorní pokusy. Pozorovací studie a praktická cvičení v terénu jsou hodnotnější 
proto, že studenti, kromě osvojení si potřebných znalostí, získají povědomí o biologii 
daného druhu – sociální struktuře, potravních nárocích, habitatu apod.

Jak vysoká je cena alternativ?
Pořizovací cena alternativy závisí samozřejmě na jejím typu. Většina alternativ je pro 
vzdělávací instituce cenově dosažitelná, ale i např. dražší, komplexnější simulátory 
se z dlouhodobějšího hlediska (několik let) vyplatí. Je totiž nutné brát v úvahu to, že 
investice do alternativ je jednorázová, zatímco pokusná zvířata se musí kupovat stále 
znovu. Pořizovací cena pokusných zvířat není nejnižší a díky obchodu s nimi vzkvétá 
obchodní řetězec zahrnující dodavatele zařízení, krmiv, chovatele, šlechtitele, 
zprostředkovatele atd. Některé alternativy stojí pouze čas a ochotu – např. eticky 
získaná uhynulá zvířata, pokusy studentů na sobě samých, klinická praxe nebo 
terénní studie. U videa je cena skutečně přijatelná pro všechny a řada institucí 
vytváří svá vlastní videa, která přesně vyhovují požadavkům výuky.

„Myslím, že největším omezením je pro studenty skutečnost, že něco je 
„alternativa“... Je zásadní, aby bylo na tyto metody pohlíženo jako na běžné 
a základní, ne alternativní.“

MVDr. Lara Marie Rasmussen
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Nové, tzv. alternativní přístupy jsou ve výuce již používány a je jen otázkou 
času, kdy plně nahradí zastaralou výuku využívající zvířata jen jako materiál. 
V mnoha zemích již tato „nová“ výuka funguje na většině škol. Studenti tak 
nemusí řešit morální dilema a mohou si osvojovat znalosti a dovednosti velmi 
účinným způsobem.

Je důležité vědět, že student nesmí být nucen k provedení pokusu 
nebo pitvy (zvířete zabitého za tímto účelem) kvůli získání zápočtu 
nebo složení zkoušky, ani mu za odmítnutí provedení daného úkolu 
nesmí být zhoršena známka (Listina základních práv a svobod). 
Vyučující má povinnost použít alternativu, pokud existuje (zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Může se stát, že 
studentovi je povoleno aktivně se praktika neúčastnit, ale musí být 
přítomen – to sice alternativou není, ale často je to alespoň 
dosažitelný kompromis.

Pokud máte jakékoliv námitky k praktickým cvičením na vaší škole, 
pochybujete o nich nebo s nimi zásadně nesouhlasíte, kontaktujte našeho 
zástupce mezinárodní organizace InterNICHE, která se zabývá humánním 
vzděláváním. Může vám poradit, navrhnout konkrétní alternativní metodu 
a projednat situaci s daným vyučujícím. V případě zájmu uspořádá 
i přednášku s ukázkami alternativ.

Kontakt InterNICHE pro ČR: alternativy@svobodazvirat.cz – na tuto 
adresu piště i v případě zájmu o další materiály ke kampani (letáky, plakáty, 
samolepky atd.).

Jak pomoci?
Zajímá nás současná situace na jednotlivých vzdělávacích institucích, a proto 
oceníme jakékoliv informace z vaší strany.

Uvítáme pomoc s šířením informačních materiálů.

Zajištěním místa pro přednášku, besedu nebo výstavu o pokusech na 
zvířatech pomůžete s informováním těch, kteří se možná bojí zeptat.

Žádejte své vyučující o alternativní přístupy nebo s námi konzultujte své návrhy 
na alternativní řešení praktik, které později můžete sami vyučujícímu předložit.

Pokud vyučující není přístupný debatě, obraťte se na děkana/ředitele školy.

Podpořte naši kampaň fi nančně. Budeme rádi za každý příspěvek. 
Číslo účtu: ČSOB – 152049858/0300, variabilní symbol: 7828

Pro další informace navštivte:
www.pokusynazviratech.cz nebo www.interniche.org
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