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Anotace projektu:

Cílem výzkumného záměru je zajistit udržení a rozvoj excelence výzkumu a transferu vědomostí v oblastech
genetiky a reprodukční fyziologie ryb a biotechnologie jejich zárodečných buněk do praxe za účelem udržení
biodiverzity ryb, vytváření mezinárodně uznávané genobanky a zlepšení konkurenceschopnosti evropské
akvakultury s významným podílem ČR.

Cíle:
Vizí projektu je uchování biodiverzity a rozvoj konkurenceschopné sladkovodní akvakultury využitím
multidisciplinárního přístupu na základě syntézy poznatků dosavadních vědeckovýzkumných směrů rozvíjených na
jednotlivých pracovištích centra. Na základě syntézy se vymezilo
pět oblastí excelentního výzkumu reprodukčních a genetických
postupů, které považujeme za klíčové pro udržení biodiverzity ryb
a pro rozvoj české a evropské akvakultury s významným
potenciálem pro využití výsledků v praxi a následné navázání a
posilování spolupráce s aplikační sférou. Jsou jimi komplexní
výzkum rybích gamet a jejich interakcí v oplozovacím procesu;
výzkum poruch gametogeneze, biologie takto vzniklých
polyploidních organismů a optimalizace biotechnologie
reprodukce; vývoj a optimalizace technik a protokolů pro
mezinárodní genobanku živých organismů, jejich gamet a DNA;
bioinženýrství zárodečných kmenových buněk a uplatnění principů
molekulární biologie ve šlechtění ryb. Právě ve vývoji bioinženýrství
zárodečných kmenových buněk jeseterů patří tým FROV JU ke světově
prioritním vědeckým skupinám a tento směr chceme dále rozvíjet a
vyvinout metody přenosu GSC s aplikací na ohrožené nebo hospodářsky
významné druhy. Projekt má významný potenciál následného rozvoje a
uplatnění výsledků podpořené předaplikační fází výzkumu. Má
předpoklad, že navazující činnosti mohou být realizovány v rámci
projektu podpořeného z navazující synergické výzvy OP PIK (PO 1, SC
1.2.).
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