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JAK SPOLEČNOST VYUŽÍVÁ A ZNEUŽÍVÁ ZVÍŘATA 

UČEBNÍ SCÉNÁŘ VYTVOŘENÝ V RÁMCI PROJEKTU 3RS. 

Autoři 

Ismail Ali Gago a Jonathan González Viñas 

Shrnutí  

V tomto učebním scénáři se žákyně a žáci dozvědí, jak jsou v naší společnosti „využívána a 

zneužívána“ zvířata. K příkladům v tomto ohledu patří využití zvířat ve výrobě potravin a 

oblečení, v náboženských a kulturních tradicích, pro zábavu či v psychoterapii. Cílem kurzu 

je, aby si žákyně a žáci obohatili znalosti a procvičili různé dovednosti relevantní z hlediska 

učení.  

Klíčové prvky  

Klíčové prvky Doporučení 

Předmět Biologie, matematika, vědecká kultura, etika, věda o životním prostředí  

Téma Práva zvířat – zvířata ve společnosti  

Věková skupina 15–17 let 

Čas na přípravu Autoři tohoto učebního scénáře odhadují, že by si učitelé na přípravu měli 
vyhradit 2 týdny času.  

Čas ve výuce Na tento učební scénář je v rámci vyučování nutné vyhradit pět hodin po 
55 minutách. Tento výukový scénář lze realizovat pomocí metody 
projektového učení.  

Online výukové 
materiály 

• Dokumenty Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuální třídy  

• Nástroje Moodle (https://moodle.org/) 

• Virtuální cloud (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Tabulkové procesory 

• Textové procesory 

• Autorské nástroje (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Nástroje k tvorbě prezentací 

Offline výukové 
materiály 

Laptopy, mobilní telefony, tablety, projektory 

Použité zdroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci hodin postavených na tomto scénáři se mají žákyně a žáci 
především seznámit s metodami dotazníkového šetření. Za tímto účelem 
mohou učitelé využít online nástroje a formuláře, ve kterých naleznou 
otázky vhodné k provedení průzkumu o tom, jak společnost využívá 
zvířata. K těmto nástrojům patří například: 

• Formuláře Google: https://www.google.com/forms/about/  

• Formuláře EU Survey: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/


 
 
 

2 
 

Klíčové prvky Doporučení 

 Ve svém průzkumu mohou učitelé využít otázky uvedené v příloze 1. 

Další zdroje: 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Zvyklosti spotřebitelů v EU, pokud jde o produkty rybolovu a 
akvakultury 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-
11e9-81b4-01aa75ed71a1 (online pdf) 

Bezpečnost potravin v EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/
Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf (online pdf) 

Postoj žáků k dobrým životním podmínkám a právům zvířat v Evropě 
a Asii 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes
_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Postoj občanů EU k dobrým životním podmínkám zvířat 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Postoj Evropanů k dobrým životním podmínkám zvířat 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-
11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Zpráva o zvířatech v zájmovém chovu (domácích mazlíčcích) z roku 
2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Udržitelný lov a Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting
.pdf  

Rubrika Creative Value [Kreativní hodnota] (viz odkaz na Google 
Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM
6491YYGw 

 

 

Licence 

© Evropská unie, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Politika Komise v oblasti opakovaného použití dokumentů je dána rozhodnutím Komise 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
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https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj?locale=cs
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(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Opakované použití dokumentu je tedy 

povoleno za předpokladu, že se náležitě uvede zdroj a veškeré změny, které byly případně 

provedeny. 

K použití nebo reprodukci prvků, které EU nevlastní, bude pravděpodobně nutné vyžádat si 

povolení přímo od držitelů příslušných práv. 

Cíl kurzu 

• Ukázat, jak naše společnost zvířata obvykle využívá. 

• Zjistit různé názory žáků na toto téma. 

• Rozvíjet kritické myšlení na toto téma. 

Trendy 

• Projektové učení 

• Kooperativní učení 

• Hodina naruby 

• Učení STEM 

• Vzdělávání venku 

• Učení prostřednictvím mobilních zařízení 

• Učení prostřednictví otevřených zdrojů 

• BYOD (Bring Your Own Device [„Přines si vlastní zařízení“]) 

• Učení pomocí sociálních sítí 

• Učební materiály 

• Vzájemné učení 

Dovednosti pro 21. století 

• Kreativita a inovace 

• Kritické myšlení a řešení problémů 

• Komunikace 

• Spolupráce 

• Gramotnost v oblasti IKT (informační a komunikační technologie) 

• Sociální a mezikulturní dovednosti 

Plán kurzu 

Název 
aktivity 

Postup Čas 

Průzkum Učitelé představí průzkum a vysvětlí jeho účel. 

Mohou přitom využít otázky uvedené v příloze 1 a vytvořit dotazník, a to 
buď prostřednictvím formuláře EU Survey, formuláře Google či jiného 
nástroje, nebo prostě tak, že otázky vytisknou a rozdají žákům.  

Mohou také zkopírovat otázky uvedené v tomto formuláři (které jsou navíc 
v češtině uvedeny v příloze 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnX
NJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 
minut 

Výsledky a 
rozdělení do 
skupin 

Po provedení průzkumu učitelé představí výsledky a vysvětlí žákům, jak 
budou pro účely následujících aktivit rozděleni do skupin podle 
jednotlivých klíčových oblastí a jaké role jim budou ve skupině svěřeny. 
Témata k diskusi ve skupinách se dotýkají využití zvířat jako mazlíčků, 

110 
minut 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Název 
aktivity 

Postup Čas 

v zábavním průmyslu, jako zdroje potravy, jako prostředku k hledání 
řešení ekologických výzev a v náboženských a kulturních tradicích 
(15 minut). 

Žákyně a žáci budou rozděleni do skupin po čtyřech nebo pěti (záleží na 
celkovém počtu žáků ve třídě) a každému bude přidělena jiná role. 

Role ve skupině: 

• Vedení učebního deníku: tato žákyně / tento žák má na starosti 
zapisování poznámek, pořizování fotografií, videí a nahrávek aktivit a 
jejich záznam (s využitím Dokumentů Google, textového procesoru 
nebo blogů), funguje také jako zástupce celé skupiny. V posledních 
pěti až deseti minutách hodiny by měla/měl svým 
spolužačkám/spolužákům položit následující otázky:  

o Co jsi během hodin dělala/dělal? 

o Jaké nástroje jsi použila/použil? 

o Narazila/narazil jsi na nějaké problémy? 

o Kolik času jsi aktivitě věnovala/věnoval? 

• Prezentace: tato žákyně / tento žák má na starosti finální prezentaci 
práce skupiny. Všichni žáci a žákyně ve skupině musí k projektu 
nějak přispět a úlohou této žákyně / tohoto žáka je shromáždit 
veškeré materiály a připravit finální prezentaci.  

• Rešerše: tato žákyně / tento žák má na starosti vyhledávání zdrojů 
informací, licencí a ošetření autorských práv. 

• Práce s mapou: tato žákyně / tento žák pracuje s mapou (může být 
digitální nebo fyzická, ale musí umožňovat vkládání značek nebo 
označení lokality) a vyznačuje na ní místa, kde byly informace 
získány. Zároveň k nim přiřazuje ostatní zdroje použité v rámci kurzu. 
Skupina si sama rozhodne, kdo bude zastávat jakou roli, a rozdělí si 
mezi sebe konkrétní úkoly, které je v rámci rešerší třeba udělat 
(10 minut). 

Jakmile jsou žákyně a žáci hotovi, začínají s průzkumem (85 minut). 

Skupinový 
úkol 

 

Jakmile žákyně a žáci dokončí rešerše o zadaném tématu, přípravu 
učebního deníku (15 minut) a diskusi nad tématem (15 minut), začnou 
pracovat na přípravě prezentace a mapy, kterou představí celé třídě (25 
minut). 

55’ 

Celá třída Jednotlivé skupiny si navzájem prezentují výsledky a závěry své práce 
(15 minut). 

V rámci celé třídy následuje debata o jednotlivých tématech a žákyně a 
žáci se dohodnou na tom, jaké závěry chtějí publikovat (20 minut). 

Žákyně a žáci, kteří v jednotlivých skupinách zastávali tytéž role a 
pracovali na dílčích úkolech, spolu připraví společný učební deník, 
prezentaci a mapu a zkontrolují, zda jsou řádně uvedeny zdroje informací 
a náležitě ošetřena problematika autorských práv (10 minut). 

Následně žákyně a žáci znovu vyplní dotazník a porovnají jeho výsledky 
s výsledky průzkumu provedeného na začátku (10 minut). 

55’ 

Hodnocení 

Zda uvádíme příklad tabulky, kterou mohou učitelé využít k hodnocení práce svých žáků: 
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Kvalita informací  Bez odpovědi 
(0 bodů) 

Poskytnuté 
informace se 
příliš netýkají 
zadaného 
tématu, případně 
se ho netýkají 
vůbec 
(1 bod) 

Poskytnuté 
informace se 
týkají tématu 
v jeho hlavních 
otázkách a 
nabízí i 
odpovědi, ale 
chybí 
podrobnosti 
a/nebo příklady  
(2 body) 

Poskytnuté 
informace 
odpovídají na 
hlavní otázky 
a uvádí 1 až 2 
další 
myšlenky 
a/nebo 
příklady 
(4 body) 

Poskytnuté 
informace 
mají jasnou 
souvislost s 
hlavním 
tématem a 
uvedeno je i 
několik 
dalších 
myšlenek 
a/nebo 
příkladů  
(6 bodů) 

Množství 
informací 

Bez odpovědi 
(0 bodů) 

Nepokrývají 
jedno či více ze 
zadaných témat 
(1 bod) 

Jsou pokryta 
všechna témata 
a na většinu 
otázek bylo 
odpovězeno 1 
větou 
(2 body) 

Jsou pokryta 
všechna 
témata a na 
většinu otázek 
bylo 
odpovězeno 
minimálně 2 
větami 
(4 body) 

Jsou pokryta 
všechna 
témata a na 
všechny 
otázky bylo 
odpovězeno 
minimálně 2 
větami 
 (6 bodů) 

Formální stránka Bez odpovědi 
(0 bodů) 

Řada chyb 
v gramatice, 
pravopise a 
interpunkci 
(1 bod) 

Několik chyb 
v gramatice, 
pravopise a 
interpunkci 
(2 body) 

Téměř žádné 
chyby 
v gramatice, 
pravopise a 
interpunkci 
(3 body) 

Žádné 
v gramatice, 
pravopise a 
interpunkci 
(4 body) 

Jazyk Míšení 
(0 bodů) 

Rodný jazyk 
(2 body) 

Angličtina 
(4 body) 

  
 

Zpětná vazba žáků a učitelů po realizaci učebního scénáře v pilotní fázi projektu 

Zpětná vazba žáků 

• Tento učební scénář byl větší výzvou pro žáky mladší 14 let věku a snazší pro žáky 

druhého stupně a středních škol, i když i pro ně nebyl úplně jednoduchý. 

• Je dobré žákům vysvětlit, proč se v rámci výuky provádí dotazníkové šetření a teprve 

pak přistoupit k jeho vytvoření.  

Poznámky učitele 

• Tento učební scénář má z hlediska témat a aktivit široký záběr a lze jej realizovat i 

prostřednictvím metody projektového učení: učitelé se tedy mohou rozhodnout, že se 

vše zvládne v hodinách za několik dnů v rámci jednoho týdne, nebo se jím mohou 

zabývat postupně během celého pololetí. Například na první hodině se může učitel 

věnovat vysvětlení dotazníkového šetření a jeho využití a otestovat různé nástroje. 

Následně může učitel žákům představit jednotlivá témata (zvířata ve společnosti, 

kultuře, zábavním průmyslu) a flexibilně upravit obsah a aktivity (zaměřit se například 

na etiku a následně zadat aktivity související s etikou lovu a novou právní úpravou).  

• Pozor! Materiály v tomto učebním scénáři mohou být poměrně náročné. 

Doporučujeme proto učitelům, aby obsah upravili podle věku a znalostí žáků. 

• Vezměte prosím také v potaz, že témata v tomto výukovém scénáři mohou podnítit 

zájem žáků i intenzivní debatu na hodině. Na jednotlivé aktivity včetně debaty tedy 

předem vymezte čas tak, aby byl scénář realizován v úplnosti a smysluplně.  

• Tento učební scénář lze realizovat interdisciplinárně ve vazbě na předměty, jako je 

biologie, anatomie, etika, filosofie či věda o životním prostředí.  
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• Učitelům důrazně doporučujeme, aby si ke všem tématům, o kterých se bude 

diskutovat, předem připravili otázky (materiály jsou k dispozici v příloze 2).  

• Učitelé si také mohou k tématům aktivně vyhledat další zdroje a zařadit je do výuky 

(jako je například Všeobecná deklarace práv zvířat UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

O projektu 3Rs 

Tento výukový scénář byl vytvořen v rámci projektu 3Rs, který se zaměřuje na přípravu 

školních aktivit pro školy zajišťující sekundární vzdělávání, ve kterých jsou žákyně a žáci 

seznamováni s principy 3R – nahrazení a omezení používání zvířat a šetrné zacházení s 

nimi (anglicky: replacement, reduction and refinement). Takto se u nich rozvíjí kritické 

myšlení a dovednosti související s gramotností v oblasti přírodních věd, a to díky práci na 

tématech, jako je vědecká etika, ochrana laboratorních zvířat v Evropské unii či alternativní 

špičková technika, která může zvířata v laboratoři nahradit. Tyto učební aktivity jsou učitelům 

k dispozici v rámci online kurzu otevřeného velkému počtu účastníků (MOOC), který pořádá 

European Schoolnet Academy. 

Projekt 3Rs je financován Společným výzkumným střediskem Evropské unie v rámci 

pilotního záměru Evropského parlamentu. Tento dokument byl připraven organizací 

European Schoolnet (Evropskou sítí škol, která sdružuje 34 evropských ministerstev školství 

a jejímž cílem je podporovat inovace ve výuce a učení) ve spolupráci s ECORYS 

(mezinárodní společností poskytující služby v oblasti výzkumu, poradenství a řízení) a 

SYRCLE (centrem pro systematickou revizi pokusů na laboratorních zvířatech).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Příloha 1  

Dotazník o různých tématech souvisejících s využíváním a zneužíváním zvířat ve 
společnosti. Otázky a odpovědi můžete upravit podle toho, jak budete svůj průzkum 
koncipovat.  

 

Obecné informace  

*Uveďte prosím své jméno a příjmení 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Uveďte prosím svůj věk 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Uveďte prosím svou školu (je-li to zapotřebí) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Uveďte prosím úroveň školy (je-li to nutné, je možné namísto toho také uvést ročník 

vaší třídy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Případné další informace 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………..

………………………………….................................................................................................... 

 

O zvířatech v zájmovém chovu (domácích mazlíčcích) 

*Chováte domácího mazlíčka? 

  Ano 

  Ne 

 

O jaké zvíře se jedná? 

  Pes 

  Kočka 

  Pták 

  Kůň 
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  Drobné zvíře 

  Ryba 

  Jiné 

 

Uveďte případně, o jaké „jiné“ zvíře se jedná 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Myslíte si, že k domácím mazlíčkům přistupujeme podobně jako k lidem? 

   Ano 

   Ne 

 

* Myslíte si, že lidé, kteří chovají domácí mazlíčky, zvyšují riziko přenosu infekčních 

chorob? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

* Jak se může vlivem domácích mazlíčků zlepšit vaše chování? 

 Zvyšují odpovědnost  

 Zlepšují školní prospěch 

 Zvyšují emoční inteligenci  

 Zlepšují sociální dovednosti 

 Zlepšují fyzické dovednosti  

 Nic nezlepšují  

 Nevím 

 

*Víte o nějakém projektu, ve kterém zvířata pomáhají osobám se zdravotním 

postižením? 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jistá/jistý 
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Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, popište tento projekt. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zvířata a zábava 

*Souhlasíte s využíváním zvířat pro zábavu? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

*Myslíte si, že zvířata využívaná pro zábavu, trpí? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

*Jsou zoologické zahrady ve své dnešní podobě dobrým způsobem, jak zvířata 

chránit a zkoumat? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná možnost 

 

Zde prosím volbu „Jiná možnost“ rozveďte 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Je lov sport? 

 Ano 

 Ne 



 
 
 

10 
 

 

*Je lov nezbytnou aktivitou? 

 Ano 

 Ne 

 

Pokud jste odpověděli ano, vysvětlete proč 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Myslíte si, že zvířata v cirkusech trpí? 

 Ano, trpí všechna cirkusová zvířata 

 Ano, ale trpí jen zvířata, jež naleží k volně žijícím druhům, jako jsou lvi nebo sloni 

 Ne, ale někdy nežijí v dobrých podmínkách 

 Ne 

 

*Myslíte si, že je existence zoologických zahrad a akvárií nezbytná, nebo je možné je 

nahradit virtuálními technologiemi? 

 Jejich existence je nezbytná, virtuální technologie je nemohou nahradit 

 Jejich existence je nezbytná, ale pouze za účelem ochrany volně žijících, vážně 

ohrožených druhů a k ochraně zvířat před pytláky 

 Ne, díky novým technologiím již nejsou potřeba 

 

*Znáte nějaké tradice, v jejichž rámci se zvířata využívají při lidových nebo místních 

slavnostech? 

 Ano 

 Ne 

 

Pokud jste odpověděli ano, popište tuto tradici. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Myslíte, že některé živočišné druhy přežívají pouze proto, že jsou využívány lidmi? 

 Ano 

 Ne 

 

Zvířata a životní prostředí 

*Mohou zvířata změnit naše životní prostředí? 

 Ano 

 Ne 

 

* Může chov příliš velkého počtu hospodářských zvířat přispívat ke změně klimatu? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

*Vysvětlete proč 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Znáte nějaké moderní zdroje energie živočišného původu? 

 Ano 

 Ne 

 

Zvířata a náboženství 

*Znáte nějaké náboženské tradice, ve kterých figurují zvířata? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Pokud jste odpověděli ano, popište zde tuto tradici. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Zvířata jako zdroj potravy 

*Je nutné jíst zvířecí maso? 

 Ano 

 Ne 

 

*Jedí lidé příliš mnoho potravin živočišného původu? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

*Chovají lidé více hospodářských zvířat, než je nutné? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

Děkujeme vám za spolupráci! 

 

 

Tento překlad byl zpracován v rámci projektu Scientix, který byl podpořen z programu pro 

výzkum a inovace Evropské unie H2020 – projekt Scientix 4 (grantová dohoda č. 

101000063) a který koordinuje organizace European Schoolnet (EUN). Za obsah tohoto 

dokumentu odpovídá výhradně organizátor. Nevyjadřuje názory Evropské komise, která také 

neodpovídá za případné využití informací v něm obsažených. 

 

 


