
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 funkční genetikou a genomikou v oblasti analýz polymorfismu 

DNA vybraných genetických markerů především u skotu, ovcí a koz a koní. 

Původní data jsou získávána pro kandidátní geny a vysoce variabilní oblasti 

genomu – mikrosatelity. Expertní tým se věnuje i evidenci chovatelských 

údajů v databázích pro experimentální účely vyhodnocení efektů genů. 

Snahou je odhadnout potencionální vliv molekulárních markerů nejen na 

sledované znaky užitkovosti, plodnosti, zdraví a exteriéru, ale i na kvalitu 

potravin na tuzemském trhu.  Dále se věnujeme také výzkumu genomové 

diverzity u původních českých plemen skotu a genetických zdrojů a jejich 

porovnání s intenzivně chovanými populacemi. V oblasti základního výzkumu 

spočívá naše aktivita v identifikaci nových variant imunitních genů na 

různých sekvenačních platformách druhé generace a  odhadu jejich asociace 

s funkčními znaky. Další oblastí našeho studia je získání poznatků o genové 

expresi a regulaci aktivity jednotlivých genů ve vybraných tkáních in vivo. 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 laboratorní analýzy genů ovlivňujících užitkovost a zdravotní stav představují  

nosná témata výzkumu.  Zabýváme se zde např. stanovením variant genů kaseinového komplexu, leptinu, 

laktoferrinu,  rodiny toll like receptorů, MyD88 a dalších genů vrozené imunitní odpověď včetně CD14 a 

genů zapojených do metabolismu mastných kyselin v mléce. Polymorfismus alel se dále hodnotí ve vztahu 

s parametry pro mléčnou užitkovost, reprodukci, výskyt mastitid a obsah somatických buněk především u 

českého strakatého skotu a dále u ovce východofrízké a koz hnědé a bílé krátkosrsté.  

• Analýzám repetitivního polymorfismu vysoce variabilních mikrosatelitů u malých přežvýkavců včetně 

genových zdrojů se věnujeme v rámci zmapování jejich diverzity, stanovení rodičovství a genetické 

rozmanitosti plemen a dalšího studia fylogenetické příbuznosti českých a polských plemen ovcí. 

• Navazujícím tématem je výzkum genomické variability na základě mikročipových genotypových dat u české 

červinky a českého strakatého skotu, z Národního programu využití a konzervace genetických zdrojů.  

• V oblasti studia aktivity genů (genová exprese) v různých tkáních se zabýváme transkripčními faktory pro růst 

a diferenciaci svalových myocytů u skotu a hodnocením krevního transkriptomu v různých fázích nakažlivých 

onemocnění v chovech malých přežvýkavců. 

• Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum: 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). 
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