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Rozdíl PH a RPH 

• Skutečný rozdíl je dán jen způsobem 
vyjádření 

• Pořadí hodnocených jedinců zůstává 
identické 

• Pokud jsou rozdíly v pořadí, tak jen díky chybě 
ve výpočtu, přepisu, zaokrouhlení .... 

 

 

 

 

 

 



RPH vznikají pevným převodem z PH 
podobně jako € převodem z Kč 



Tento přepočet (kurz) je v daném čase 
pevný ale s časem se mění 



Změny v tomto „kurzu“ jsou dány 
změnami variability výběrového souboru 
plemenných hodnot jednotlivých zvířat 

Výběrový soubor (bázi) dnes tvoří 
plemenné hodnoty zvířat téhož plemene, 
narozených v letech 2006-2010 

 



CPH-celková plemenná hodnota 
• Je to selekční index, nikoli plemenná hodnota! 
• Název je zavádějící! 
• Návrh změnit tento název. Například SIR – Selekční index 

romanovská ovce 

 
Obecná rovnice: 

SI= w1 . RPH1 + w2 . RPH2 + w3 . RPH3 +.... 
 
SI- selekční index 

w- váhy jednotlivých znaků indexu 

RPH-dílčí plemenné hodnoty vstupující do indexu 



Pro lepší orientaci v prezentaci použity 2 „ikony“: 

pro původní metody bez standardizace 
plemenných hodnot a selekčního indexu 

pro současnou metodu se standardizací 
plemenných hodnot a selekčního indexu 









Tato náhodná skupina tříděna podle RCPH 



Stejná náhodná skupina tříděna podle přímého růstu 



Stejná náhodná skupina tříděna podle RPH  maternálního 
růstu 



Stejná náhodná skupina tříděna podle RPH plodnosti 



Opět skupina tříděna podle RCPH 



Přidán umělý sloupec – „vážený průměr RPH“ 
=(0,364*RPH přímý růst +0,151*RPHmaterální růst +0,485*RPH plodnost) 



Přidán umělý sloupec – „vážený průměr RPH“ 
=(0,364*RPH přímý růst +0,151*RPHmaterální růst +0,485*RPH plodnost) 



Konstrukce selekčních indexů před jejich fixací 



Konstrukce selekčních indexů před jejich fixací 

CPH = 18 x 5,7556 + 18 x 1,8951 + 2,5 x 0,3544 = 138,6  



Původní index měl sice pevné váhy, ale vstupovaly do něj dílčí plemenné 
hodnoty, u kterých se mezi výpočty měnila jejich variabilita (směrodatná 
odchylka).  To způsobovalo, že se důležitost dílčích plemenných hodnot v 
celkovém indexu kolísala. 

Výhodou původního postupu bylo to, že se vždy více selektovalo na znaky s 
větší genetickou variabilitou a méně na znaky s menší variabilitou 
(proměnlivostí). 

Nevýhodou bylo to, že jsme 
neměli pod kontrolou to, s jakou 
intenzitou se na ten který  znak  
selektuje a složení CPH nám 
kolísalo 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Výpočet 1 Výpočet 2 Výpočet 3

33 36 
29 

15 14 
16 

52 50 55 

Plodnost

Maternální růst

Přímý růst





36% 

15% 

49% 

Vlastní růst

Maternální růst

Plodnost





Konstrukce selekčních indexů po jejich fixaci 

vážený průměr RPH= 0,364 x 147,17 + 0,151 x 119,4191 + 0,485 x 114,32 = 127,0518  



„vážený průměr RPH“ 
=(0,364*RPH přímý růst +0,151*RPHmaterální růst +0,485*RPH plodnost) 



Nový index má pevné váhy a vstupují  do něj dílčí standardizované 
plemenné hodnoty, u kterých se mezi výpočty nemění jejich variabilita 
(směrodatná odchylka).  Důležitost dílčích plemenných hodnot v celkovém 
indexu je pevná a rozhodují o ní chovatelé. 

Výhodou původního postupu bylo to, že se vždy více selektovalo na znaky s 
větší genetickou variabilitou a méně na znaky s menší variabilitou 
(proměnlivostí).  Bohužel selekční tlak na jednotlivé znaky nebyl pod 
kontrolou. 

Nyní máme jasně dány parametry 
- báze – ročníky 2006-2010 
- průměr 100 
- směrodatnou odchylku 10 
- váhy pro jednotlivé znaky v indexu podle plemen 

Vše transparentně na stránkách Plemdatu 
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Příklad: Vývoj složení indexu  RCPH v čase u romanovské ovce  



https://www.cmsch.cz/plemdat/sestavy/ovce-ph/ 
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Co to vlastně znamená, že plemenné hodnoty jsou 
standardizovány? 



RPH 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



RPH 

50 % zvířat v bázi  má RPH >100 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



RPH 

34 % zvířat tvořících bázi má RPH 100-110 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



RPH 

cca 16 % zvířat tvořících bázi má RPH nad110 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



RPH 

cca 34 % zvířat tvořících bázi má RPH 90-100 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



RPH 

cca 16 % zvířat tvořících bázi má RPH pod 90 

průměr        μ=100 
směr.odch.  δ=10 



Důležité: Charakteristiky variability platí pro zvířata tvořící bázi, nikoli pro celou populaci! 

Standardizované parametry variability jakou jsou průměr, velikost směrodatné  odchylky 
a z toho vyplývající  % nejlepších, platí jak pro plemenné hodnoty, tak pro selekční indexy 

Pozn.: Stejným způsobem bychom mohli přidělit třídy za jednotlivé 
plemenné hodnoty. Například jedinec s RPH 109 pro plodnost, by měl 
třídu E za PH plodnost. 
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Vývoj průměrné  hodnoty selekčního indexu RCPH u romanovského plemene 
Použita i zvířata bez vlastní užitkovosti a pouze s rodokmenovou hodnotou 



Vývoj průměrné RPH pro přímý růst  u romanovského plemene 
Zahrnuta jsou jen zvířata s vlastní užitkovostí nebo užitkovostí potomstva 

Ročníky 2006-2010 mají průměr 100 a tvoří bázi  
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Vývoj průměrné RPH pro plodnost u romanovského plemene 
Zahrnuta jsou jen zvířata s vlastní užitkovostí nebo užitkovostí potomstva 

Ročníky 2006-2010 mají průměr 100 a tvoří bázi  



Genetický trend a vazba na přidělování tříd 

• Jednotlivá plemena mají 
různý genetický zisk 

• Mladá zvířata u 
intenzívně šlechtěných 
plemen jsou vysoko nad 
genetickou bází 

• Mají tedy v současném 
systému obvykle vysoké 
zatřídění (neplatí pro 
beránky) 

• Chovatelé by měli vybírat 
podle hodnoty selekčního 
indexu a ne podle 
zatřídění 

• Návrh – do budoucna 
zachovat přidělování tříd 
pouze beránkům (dotace) 

• Variantním řešením je 
zpřísnění báze, nebo její 
rozšíření na mladší 
ročníky 

 



Jak konkrétně můžeme  standardizovat PH? 

PH-absolutní plemenná hodnota 

RPH- relativní plemenná hodnota 

x-̄ průměrná plemenná hodnota 

s-směrodatná odchylka souboru PH 

 

Konkrétní vzorec pokud chceme standardizovat na 
průměr 100 a směrodatnou odchylku 10 : 

 

RPH= [(PH-x)̄/s x 10]+ 100 



Potřebujeme tedy znát průměr a směrodatnou odchylku  plemenných 
hodnot pro konkrétní znak a konkrétní plemeno u všech zvířat, která 
tvoří bázi 

V současnosti tvoří bázi zvířata narozená v letech 2006-2010 se 
známou vlastní užitkovostí, nebo s užitkovostí potomstva 



https://www.cmsch.cz/plemdat/sestavy/ovce-ph/ 
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průměr směrodatná 
odchylka 

romanovská ovce 
přímý růst 





Příklad: jedinec číslo 3911921 romanovská ovce a PH pro přímý růst 

PH-absolutní plemenná hodnota (přímý růst) +0,5687 kg 

RPH- relativní plemenná hodnota ? 

x-̄ průměrná plemenná hodnota -0,2083 

s-směrodatná odchylka souboru  1,2635 

 

Konkrétní vzorec pokud chceme standardizovat na 
průměr 100 a směrodatnou odchylku 10 : 

RPH= [(PH-x̄)/s x 10]+ 100 
RPH= [(0,5687-(-0,2083))/1,2635 x 10]+ 100= 106,15 

 



RPH= [(PH-x ̄)/s x 10]+ 100 
RPH= [(0,5687-(-0,2083))/1,2635 x 10]+ 100= 106,15 



RPH= [(PH-x ̄)/s . 10]+ 100 
 
PH= [(RPH-100)/10 x s]  +  x 
PH= [(106,121-100)/10 x 1,2635]  + (-0,2083) = 0,565  


