
Naším cílem je zjišťovat vliv genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a , 

využít získané poznatky k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí  a  zdravím hospodářských zvířat. 
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PŘEHLED ČINNOSTI 

Zabýváme se analýzami nukleotidového polymorfismu na úrovni DNA u 

vybraných genetických markerů. Původní data jsou získávána především 

pro kandidátní geny a vysoce variabilní oblasti genomu – mikrosatelity. 

Expertní tým se věnuje i sběru a následné evidenci chovatelských údajů v 

databázích pro experimentální účely vyhodnocení efektů genů. Snahou je 

zdokumentovat vliv genů nejen na sledované znaky užitkovosti, plodnosti, 

zdraví a exteriéru, ale i na kvalitu potravin na tuzemském trhu.  Dále se 

zabýváme také příbuzností a genetickým vývojem původních českých 

plemen a genetických zdrojů a jejich porovnáním s intenzivně chovanými 

populacemi. V oblasti základního výzkumu spočívá naše aktivita v 

identifikaci nových variant genů pomocí sekvenování DNA včetně NGS a 

využití čipových technologií a dále ve studiu regulace aktivity jednotlivých 

genů.  Z pohledu aplikovaného výzkumu leží těžiště práce skupiny ve vývoji 

a patentování nových laboratorních postupů a metod genotypizace. 

Chovatelům také nabízíme službu genotypování  kaseinového komplexu u 

skotu, ovcí a koz, genu boorooly u ovcí a genů pro plášťové zbarvení u 

koní. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

 Využití polymorfismu DNA a studium genů ovlivňujících užitkovost a zdravotní stav představují  nosná témata 

výzkumu.  Zabýváme se zde např. molekulární analýzou variant genů jako jsou myogenní  transkripční faktory,  

leptin, laktoferrin,  toll like receptory,  hlavní histokompatibilní systém, geny metabolismu mastných kyselin a 

další. Stanovujeme jejich asociace s růstem, mléčnou užitkovostí, reprodukcí, dlouhověkosti a zdravím u 

českého strakatého skotu a dále u ovcí a koz hnědé a bílé krátkosrsté. 

 Navazujícím tématem je výzkum genetické variability a biodiverzity u populací starokladrubského a huculského 

koně, české červinky, české slepice zlatě kropenaté, české husy a plemen králíků z Národního programu 

využití a konzervace genetických zdrojů.  

 Projekty NAZV řešené členy pracovní skupiny: Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na 

složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).  (Z. Sztankóová). 

Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých 

přežvýkavců v ČR.  (J. Rychtářová). Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen 

mléčného skotu (K. Novák). Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických 

agens v chovech malých přežvýkavců. (J. Kyselová). Nové postupy pro záchranu ohrožených populací 

hospodářských zvířat. (J. Rychtářová). 

 Projekty TAČR: komercionalizace výsledků projektů Stanovení genetických markerů infekční odolnosti skotu a 

Metodiky rutinního stanovování genotypů barev u koní.  (K. Novák, J. Kyselová) 
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