
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

Naše skupina se zaměřuje na problematiku šlechtění malých přežvýkavců. 

Zabýváme se vyhodnocováním údajů z kontroly užitkovosti, odhady 

genetických parametrů a předpovědí plemenných hodnot pro jednotlivé 

produkční i funkční vlastnosti ovcí a koz a jejich optimalizovaným 

kombinováním do selekčních indexů. 

Dále se zabýváme ověřováním nových znaků a vlastností jako 

potencionálních selekčních kritérií, mezi něž patří například: ultrazvuková 

měření znaků souvisejících se zmasilostí, protučnělosti čí s kapacitou 

cisteren vemen, sledování rané mortality jehňat a souvisejících 

charakteristik, sledování dlouhověkosti či vztahů mezi molekulárně-

genetickými markery a ukazateli užitkovosti u ovcí a koz. 

Provádíme analýzy příbuzenských vztahů v rámci populací malých 

přežvýkavců a zabýváme se sledováním efektů křížení a příbuzenské 

plemenitby. 

Nedílnou součástí naší činnosti je i monitoring a optimalizace managementu 

plemen ovcí a koz zařazených do genetických zdrojů. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

 Projekt NAZV QJ1310184 

- Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu (2013-2017) 

 Projekt NAZV QJ1510139 

- Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat (2015-2018) 

 Projekt NAZV QJ1510137 

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

malých přežvýkavců v ČR (2015-2018) 

 Projekt NAZV QJ1310107 

- Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah masných 

kyselin v mléce malých přežvýkavců (2013-2017) 

 Projekt NAZV QJ1510144 

- Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkostí, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu 

a ovcí 

 Téma v rámci programu MZERO0714 
- Stanovení efektů křížení a příbuzenské plemenitby u malých přežvýkavců 
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