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Hypotéza:  
Nový přístup upřesní předpověď plemenné hodnoty, tím ovlivní vhodný způsob připařování a 

tím i úspěšnost šlechtění. 

 
Anotace:  

Úspěšnost šlechtění závisí především na promyšlené organizaci selekčních programů a 
spolupráci na celostátní úrovni. Cílem je upravit stávající a vypracovat nové postupy organizace 
selekčních programů, které budou prostřednictvím chovatelských svazů využívány v celostátním 
měřítku. Zavedením nové organizace šlechtění, využitím nových vlastností při hodnocení zvířat a 
upřesněním předpovědi plemenné hodnoty jednotlivých vlastností se zvýší dosahovaný genetický 
zisk šlechtěných populací a konkurenceschopnost domácích chovatelů. Upřesňování šlechtění je 
nepřetržité a prodělává celosvětový vývoj. Úzce souvisí s vývojem jednotlivých vědních oborů – 
molekulární genetika, kvantitativní genetika, biotechnologie reprodukce, technika a technologie 
chovu zvířat, ekonomika, výpočetní technika, informatika, matematická statistika. U zvoleného 
plemene bude proveden rozbor šlechtění (struktura populace, příbuznost mezi zvířaty, rozsahy 
kontroly užitkovosti, intenzity selekce, realizovaný genetický zisk, …). V případě křížení plemen 
budou odhadnuty efekty hybridizace. V dalším kroku bude provedena počítačová simulace působení 
jednotlivých selekčních opatření na genetický zisk. Následně budou jednotlivé selekční, nebo 
hybridizační programy porovnány podle dosahovaných genetických zisků a ekonomických přínosů. 
Výchozími metodickými přístupy jsou metoda toku genů a stochastické procesy. Podkladem jsou 
celostátní soubory kontroly užitkovosti.  

Práce na návrzích budou vykonávány ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves (www.vuzv.cz). Při 
řešení se úzce spolupracuje se svazy chovatelů a ústřední evidencí zvířat. Náplň bude s každým 
zájemcem upřesněna po osobním projednání se školitelem, vedoucím katedry a specialisty VÚŽV. 
Je možné po dohodě zvolit i vlastní jinou příbuznou náplň. Vhodné pro absolventy zemědělských a 
přírodovědných fakult a fakult matematicko-statistického zaměření.  
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