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Téma/Theme: Vytvoření referenční populace pro odhad genomických plemenných hodnot znaků 
prasat 

Hypotéza/ Hypothesis:  

Genomickým hodnocení lze při vytvoření referenční populace prasat odhadnout plemenou hodnotu 
pro znaky využívané v současném systému kontroly užitkovosti.  

Genomickým hodnocení lze při vytvoření referenční populace prasat odhadnout plemenou hodnotu 
pro znaky zdraví a kvality masa.  

Anotace/Annotation:  

Genomické hodnocení (GEPH) zvířat s využitím dat získaných analýzou SNP pomocí technologie 
genotypovacích microarrays - „čipů“ je dnes v chovatelsky vyspělých zemích základním způsobem 
hodnocení. Spolehlivost hodnocení závisí na velikosti „referenční“ populace  genotypovaných zvířat s 
domácí kontrolou užitkovosti (KU), počtu použitých SNP a metodě předpovědi. Spolehlivost je možné 
zvýšit využitím genomických údajů, přičemž začlenění SNP v malých otevřených populacích má 
příznivější dopad (Weller a kol., 2016), než v rozsáhlých, téměř uzavřených populacích (Tsuruta a kol., 
2013). Pro šlechtitelskou práci je rovněž důležité vytipování genů s vazbou na užitkovost, sledování 
nositelů žádoucích a nežádoucích alel a možnost využití SNP údajů pro ověřování původu (parentity). 
Sledování variability na úrovni DNA umožňuje provádění dalších populačních studií, včetně 
genomického ukazatele autozygotnosti a molekulárního koeficientu příbuzenské plemenitby (Howard 
a kol., 2015). Cílem doktorského studia je provést populační analýzy a asociační studie genotypů ke 
znakům sledovaným v kontrole užitkovosti a ke znakům zdraví a kvality masa. Tyto informace následně 
využít k dalšímu návrhu úprav šlechtitelského programu, včetně návrhu systému pro odhad 
genomických PH. Do genotypování budou zařazeni jedinci s dostatečným propojením na celou 
populaci. Předpokládá se, že dostatečným bude genotypování několika stovek jedinců (400-500) ročně 
v laboratoři ČMSCH. Znaky produkční užitkovosti budou zjištovány v rámci současné kontroly 
užitkovosti, dále budou rozšířeny o vybrané data zootechnické evidence souvisejícím se zdravím a 
budou provedeny staniční testy pro asociační analýzy znaků kvality masa. 
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