
Přehled GMH – Seminář z biologie 

GENETIKA 
Molekulární genetika 
Základní dogma molekulární biologie  
Základním nosičem genetické informace je molekula DNA. Tato molekula se může replikovat  (kopírovat). 
Informace v uložené se mohou přenášet transkripcí  (přepisem) do molekuly RNA. Jestliže informace 
z molekuly RNA projdou translací ("překladem"), vznikne podle nich molekula bílkoviny .  
(Tuto zásadní poučku formulovali James Watson & Francis Crick v 50. letech 20. stol.) 

DNA = deoxyribonukleová kyselina 
DNA je vláknitá makromolekula tvořená následujícími složkami: 

deoxyribóza: pětiuhlíkatý monosacharid (pentóza) 

kyselina fosforečná (fosfát = PO4
3-): spojuje molekuly sacharidu do řetězce 

dusíkaté báze: tvoří vlastní "písmena" genetického kódu, jsou čtyři: 
purinové báze:  adenin (A), guanin (G) 
pyrimidinové báze:  cytozin (C), thymin (T) 

nukleotid = deoxyribóza + báze (A, C, G nebo T) + fosfát, základní 
stavební kámen molekuly DNA 

Dusíkaté báze mohou být v libovolném počtu a pořadí, což 
umožňuje prakticky nekonečné množství kombinací, tj. genetický 
kód je informace zapsaná "abecedou" obsahující čtyři písmena 
(A, C, G, T). 

Celá molekula DNA je tvořena dvěma vlákny spojenými v místech bází pomocí vodíkových můstků (vodíkových vazeb) podle 
jednotného pravidla – tzv. principu komplementarity: 

A = T (2 vodíkové můstky),       C ≡ G (3 vodíkové můstky) 

Princip komplementarity zaručuje, že pořadí bází v jednom vláknu přesně 
určuje pořadí bází v druhém vláknu (a naopak), tj. jedno vlákno je negativním 
"otiskem" druhého. Obě vlákna jsou prostorově uspořádána do tvaru 
dvojšroubovice. 

Replikace DNA (= kopírování DNA před buněčným dělením) 

Před replikací DNA musí být vjádře přítomné množství volných nukleotidů všech typů (A, C, G, T). 

1. rozpojení obou vláken (v místě vodíkových můstků) enzymem 

2. na obě obnažená vlákna nasedají volné nukleotidy podle principu komplementarity A = T, C ≡ G 

3. nově připojené nukleotidy jsou spojovány 
enzymem DNA-polymerázou a tím 
vzniknou dvě identické kopie DNA 
(v každé z nich je vždy jedno vlákno 
původní a jedno nově vytvořené) 

U prokaryot  probíhá replikace vždy z jednoho místa. U eukaryot dochází k replikaci z více míst (tzv. replikonů) současně (cca 1000 míst 
v každé molekule), čímž se replikace mnohonásobně urychlí. Např. replikace DNA v lidské buňce trvá přibližně 8 hodin. 

RNA = ribonukleová kyselina 
RNA je makromolekula stavbou podobná molekule DNA. Obsahuje: 

ribóza: pětiuhlíkatý monosacharid (pentóza) 

kyselina fosforečná (fosfát = PO4
3-): spojuje molekuly sacharidu do řetězce 

dusíkaté báze: purinové:  adenin (A), guanin (G) 
pyrimidinové:  cytozin (C), uracil (U)  

RNA je vždy tvořena pouze jedním vláknem. Od DNA se liší typem cukru (ribóza) a jednou dusíkatou bází (místo thyminu je 
uracil). Vzniká transkripcí (přepisem) z DNA: 

1. vlákna DNA se rozpojí, na jedno vlákno DNA nasedají nukleotidy RNA podle principu komplementarity A = U, C ≡ G 

2. nukleotidy RNA jsou spojovány enzymem RNA-polymerázou a tím vznikne molekula RNA a vlákna DNA se opět spojí 

Podle účelu se rozlišují tři hlavní typy RNA:  



mRNA (mediátorová RNA, "messenger RNA") 
Nejvíce zastoupena, slouží jako "pracovní kopie" genetické informace, nese informace  o stavbě bílkovin z jádra do ribozomu 

U eukaryot je před transportem z jádra molekula RNA sestříhána – jsou z  ní vystřiženy nepotřebné (nesmyslné?) úseky, tzv. introny  (zůstanou 
v jádře) a zbylé úseky, tzv. exony jsou spojeny do molekuly mRNA a opouštějí jádro. Příčina tohoto jevu, při kterém bývá vystřiženo 80-95% 
molekuly, není dosud zcela objasněna (zřejmě se jedná o balastní části genetické informace, které se v DNA nahromadily během evoluce). 

tRNA (transferová RNA) 
Je tvořena cca 80 nukleotidy, mnohé z nich jsou navzájem komplementární, takže molekula vytváří smyčky (struktura "jetelového 
listu"). Na jedné ze smyček je zvláštní trojice bází – antikodon. Na jeden konec molekuly se může navázat jedna z 20 aminokyselin, 
vždy tak, aby odpovídala danému antikodonu. Základní funkcí tRNA je přenos aminokyselin při translaci. 

rRNA (ribozomální RNA) 
Tvoří přibližně polovinu hmoty ribozomů (zbytek tvoří bílkoviny), vzniká v jadérku. 

Translace 
Translace je překlad genetické informace do struktury bílkovin. Struktura bílkoviny je 
jednoznačně určena pořadím aminokyselin, proto stačí, aby v genetické informaci bylo 
zakódováno pořadí aminokyselin, a tím je jednoznačně určen typ bílkoviny. 

Pořadí aminokyselin v bílkovině je dáno pořadím dusíkatých bází v molekule DNA 
(resp. v její kopii – mRNA). Aby genetická informace jednoznačně kódovala dvacet 
různých druhů aminokyselin, musí být každé "slovo" tvořeno třemi "písmeny". Tyto 
základní trojice (triplety) bází na mRNA se nazývají kodony. Každý kodon určuje zařazení 
jedné aminokyseliny do řetězce. Vzhledem k tomu, že počet různých kodonů (43 = 64) je 
větší než počet typů aminokyselin (20), je logické, že některé aminokyseliny jsou 
kódovány několika (až šesti) různými kodony. Některé kodony v molekule mRNA určují 
hranice mezi jednotlivými molekulami bílkovin – nazývají se iniciační ("start") a 
terminační ("stop). 

Průběh proteosyntézy 
1. Ribozom nasedne na molekulu mRNA, "přečte" první trojicí bází (první kodon) a ze 

svého okolí přitáhne molekulu tRNA s komplementárním antikodonem. 

2. Posune se, přečte další kodon a přitáhne další molekulu tRNA. Tím se dvě 
aminokyseliny nesené molekulami tRNA dostanou do vazebné blízkosti a spojí se 
(vznikne mezi nimi peptidická vazba). 

3. Ribozom se posune o další triplet, "první" molekula tRNA se uvolní (bez 
aminokyseliny), "druhá" tRNA zůstává v ribozomu a vedle ní nasedá další tRNA 
s aminokyselinou – vzniká další peptidická vazba. Celý proces se stále opakuje tak 
dlouho, dokud se na mRNA neobjeví jeden z terminačních kodonů – pak se peptidický 
řetězec ukončí a uvolní se molekula bílkoviny. 

Translace probíhá průměrnou rychlostí 15 kodonů za sekundu, tj. průměrná molekula bílkoviny 
(obsahující cca 300 aminokyselin) vznikne přibližně za 20 sekund. Na jedné molekule mRNA 
může současně "pracovat" mnoho ribozomů naráz. 

 
 

  2. báze 

  U C A G 

U 

UUU   fenylalanin 
UUC   fenylalanin 
UUA   leucin 
UUG   leucin 

UCU   serin 
UCC   serin 
UCA   serin 
UCG   serin 

UAU   tyrosin 
UAC   tyrosin 
UAA   Stop  
UAG   Stop  

UGU   cystein 
UGC   cystein 
UGA   Stop  
UGG   tryptofan 

C 

CUU   leucin 
CUC   leucin 
CUA   leucin 
CUG   leucin 

CCU   prolin 
CCC   prolin 
CCA   prolin 
CCG   prolin 

CAU   histidin 
CAC   histidin 
CAA   glutamin 
CAG   glutamin 

CGU   arginin 
CGC   arginin 
CGA   arginin 
CGG   arginin 

A 

AUU   isoleucin 
AUC   isoleucin 
AUA   isoleucin 
AUG   methionin, Start  

ACU   threonin 
ACC   threonin 
ACA   threonin 
ACG   threonin 

AAU   asparagin 
AAC   asparagin 
AAA   lysin 
AAG   lysin 

AGU   serin 
AGC   serin 
AGA   arginin 
AGG   arginin 

Tabulka 
genetického 
kódu, kde je 
uvedeno, jakou 
aminokyselinu 
určitý kodon 
kóduje. 

(Není určeno 
k zapamatování.) 

1. 

báze 

G 

GUU   valin 
GUC   valin 
GUA   valin 
GUG   valin 

GCU   alanin 
GCC   alanin 
GCA   alanin 
GCG   alanin 

GAU   kys. asparagová 
GAC   kys. asparagová 
GAA   kys. glutamová 
GAG   kys. glutamová 

GGU   glycin 
GGC   glycin 
GGA   glycin 
GGG   glycin 

 



Typy gen ů 
Gen je úsek molekuly DNA kódující určitou informaci. 

strukturní gen: kóduje syntézu jedné molekuly bílkoviny, přepisuje se do molekuly mRNA (průměrná délka 1000 nukleotidů) 

gen pro RNA: kóduje jiné typy RNA než mRNA (tj. tRNA a rRNA) 

regulační gen: nekóduje žádnou molekulu; nese informaci o tom, za jakých podmínek se budou přepisovat následující geny; tyto 
geny se významně podílejí na diferenciaci buněk (u diferenciované buňky je díky regulačním genům zablokována většina 
genetické informace kromě té, kterou buňka "potřebuje" pro svou specifickou funkci) 

Buněčná genetika 
Genetika prokaryotické bu ňky 
nukleoid ("jádro"): jedna kruhová molekula DNA, dlouhá cca 1–2 mm, obsahuje cca 3–4 miliony nukleotidů (tj. cca 3–4 tis. genů). 

Každý gen se vyskytuje jen jednou (nemá "kopie"), a proto genetická informace prokaryot snadno podléhá mutacím. 

plazmidy: mimojaderné malé kruhové molekuly DNA, tvořeny řádově stovkami až desetitisíci nukleotidů 
Buňka je získává buď pozřením (volné DNA z okolí, virové částice s DNA nebo jiné bakterie), anebo konjugací = výměnou 
plazmidů s jinou bakterií (pomocí speciálních fimbrií). Plazmidy nesou pomocnou informaci (která není životně nezbytná), 
většinou umožňující přežití v netypických podmínkách (např. plazmidy pro anaerobní metabolismus, pro rezistenci vůči 
antibiotikům ap.). Cílené vpravení předem připravených plazmidů je nejčastější metodou genového inženýrství. 

Genetika eukaryotické bu ňky 
chromozom = jedna molekula DNA (v jádře) s pomocnými molekulami bílkovin (histony) 

karyotyp  = soubor všech chromozomů jádra 

genom = soubor všech genů buňky (v užším slova smyslu soubor všech genů v jádře) 

genotyp = soubor všech genů organismu 

genofond = soubor všech genů sledované populace (např. genofond smrků na Šumavě, genofond lidstva na Zemi ap.) 

Tvar chromozomu: 
jedna molekula (a): délka řádově v centimetrech, v buňce se vyskytuje v G1 a G0 fázi 

buněčného cyklu 

dvě vlákna (b): dvě molekuly spojené v jednom místě (centromera), vyskytuje se v S a G2 fázi 

mitotický chromozom (c): zdvojený spiralizovaný chromozom (vlákna naskládaná do smyček 
kvůli lepšímu transportu), v průběhu dělení se tento chromozom rozdělí na dvě identické 
kopie obsahující jen jednu molekulu DNA (d) 

Karyotyp  

haploidní sada (n): každý chromozom je v jádře přítomen jen jednou, u živočichů se vyskytuje jen v gametách, u člověka n = 23 

diploidní sada (2n): vzniká splynutím dvou haploidních jader. Každý chromozom je obsažen ve dvou "kopiích" (tzv. homologické 
chromozomy). Oba chromozomy na stejných místech (nazývaných lokusy) nesou stejné typy genů. 

Mitóza 
Mitóza je jaderné dělení, při kterém z jednoho standardního diploidního jádra vzniknou dvě diploidní jádra s totožnou genetickou 
informací. Podmínkou mitózy je dostatečné množství energie a živin v buňce a také předcházející replikace každého chromozomu. 

profáze: zaniká jaderná membrána a jadérko, zdvojené chromozomy se spiralizují, vzniká dělicí 
vřeténko (= síť mikrotubulů, u živočišných buněk se vytváří rozchodem centriolů) 

metafáze: chromozomy nasedají na vlákna dělicího vřeténka a poté se obě kopie (až dosud spojené 
v centromeře) oddělí 

anafáze: vlákna vřeténka se zkracují, a tím jsou chromozomy přitahovány k opačným pólům 

telofáze: rozpadají se zbytky vřeténka, obnovuje se jaderná membrána a jadérko, chromozomy se 
despiralizují; tím vzniknou dvě nová jádra. Koncem telofáze většinou dochází také k cytokinezi – 
oddělí se cytoplazma (u živočišných buněk zaškrcením, u rostlinných buněk vytvořením dělicí 
přepážky) a vzniknou dvě samostatné buňky. 

Bun ěčný (genera ční) cyklus 
= cyklus u opakovaně se dělících buněk (např. buněk embrya) od jednoho dělení ke druhému. Celý cyklus u eukaryotických buněk 
trvá přibližně jeden den a má čtyři fáze označované G1, S, G2 a M. Alternativou cyklu je přechod do tzv. G0 fáze. 

G1 fáze (cca 40 % délky cyklu): růst buňky po dělení, syntézy důležitých látek, v průběhu cyklu se vyskytuje okamžik – tzv. kontrolní 
uzel, kdy se rozhoduje o dalším průběhu (zda se cyklus zastaví a buňka přejde do G0 fáze, nebo zda bude pokračovat) 

S fáze (cca 30 %): syntéza (replikace) DNA před dalším dělením 

G2 fáze (cca 20 %): syntéza látek potřebných pro dělení (materiál dělícího vřeténka ap.) 

M fáze (cca 10 %)e: mitóza, cca 5 % generační doby 

G0 fáze: na základě impulsu v kontrolním uzlu buňka zastaví dělení a diferencuje se, u některých buněk je tato 
fáze nevratná.  



Meióza (reduk ční dělení) 
Při meióze z jedné diploidní buňky vznikají 4 haploidní, uplatňuje se především při tvorbě gamet. 

1. meiotické (heterotypické) d ělení 
1. profáze: chromozomy se částečně spiralizují, homologní páry chromozomů se spojí do 

dvojic (v centromeře i v jiných místech – chiasmata) 

1. metafáze: zanikne jaderná membrána, vznikne dělicí vřeténko, páry chromozomů 
nasednou na vlákna vřeténka a dvojice se oddělí 

1. anafáze: každý z dvojice homologických chromozomů putuje k opačnému pólu 
vřeténka; přitom je zcela náhodné (pravděpodobnost 50%), který z dvojice putuje k 
jednomu pólu a který ke druhému = princip náhodné segregace 

1. telofáze: obnoví se jaderné membrány, zanikne dělicí vřeténko, chromozomy se mohou 
despiralizovat a obě buňky (každá s haploidním jádrem) se oddělí. 

2. meiotické (homeotypické) d ělení 
V každé z obou buněk proběhnou stejné děje jako při "obyčejné" mitóze, tj. 2. profáze, 2. metafáze, 2. anafáze a 2. telofáze. 
Výchozí zdvojené chromozomy však netvoří diploidní sadu, ale haploidní, takže vzniknou 4 haploidní buňky (s jednoduchými = 
nezdvojenými chromozomy). 

Důsledky meiózy 
Vzniklé haploidní buňky se od sebe liší kombinací "otcovských" a "mateřských" chromozomů; organismus s diploidní sadou n může 
vytvářet 2n typů gamet s různými kombinacemi chromozomů (člověk 223 = 8 388 608 různých kombinací). 

Crossing-over 
Jev, ke kterému dochází v 1. profázi mitózy, kdy jsou dvojice homologických chromozomů spojeny; části dvou chromozomů se 
překryjí a dojde k výměně homologických úseků (nastává u cca 10 % chromozomů).  

Výsledkem jsou chromozomy se vzájemně vyměněnými formami genů, takže 
v konečném důsledku se při každém crossing-overu dvakrát zvýší počet možných 
kombinací genů v pohlavních buňkách.  
(Například organismus s n = 3 nyní nevytváří jen 8, ale 16 různých typů gamet). 

Mimojaderná d ědičnost 
Mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA (kruhové molekuly, stavbou i velikostí velmi podobné DNA bakterií) a díky tomu se 
množí nezávisle na jádru buňky, jsou relativně samostatné, tzv. semiautonomní. 

Objev DNA bakteriálního typu v mitochondriích a chloroplastech vedl k formulaci endosymbiotické teorie vzniku eukaryotických 
buněk: Eukaryotické buňky vznikly vnitřní symbiózou (endosymbiózou) mnoha původně samostatných prokaryotických buněk 
v jedné společné větší buňce. 

 

Genetické ur čení pohlaví 
Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny 
bezobratlých a prakticky všech obratlovců. 

Pohlaví jedince může být určeno: vnějšími vlivy (epigeneticky) – stáří, fyzický stav, podmínky vývoje ap. 
geneticky – sestavou pohlavních chromozomů (zvaných gonozomy) 

Diploidní karyotyp gonochoristů s geneticky určeným pohlavím vždy obsahuje 2n–2 chromozomů, které vždy tvoří homologické 
páry. Takovým chromozomům se říká autozomy. Zbývající dva chromozomy nemusí nutně tvořit pár, mohou být různé. Tyto 
chromozomy (gonozomy zvané též heterochromozomy) rozhodují o pohlaví nositele. 

U člověka jádro buňky obsahuje 22 párů autozomů a 1 pár gonozomů. Gonozom X je velký (nejdelší chromozom celé sady), nese 
velké množství genů. Gonozom Y je malý, nese málo genů. 

Savčí typ ur čení pohlaví (typ Drosophila) 
Kombinace gonozomů XX určuje samici, kombinace XY určuje samce (kombinace YY nemůže nastat). 

Schéma popisuje všechny možnosti, které mohou nastat kombinací 
gonozomů samce a samice. Ze schématu vyplývá několik závěrů: 

Každé pohlaví vzniká s pravděpodobností 50 %. 

O pohlaví potomka rozhodují gonozomy ve spermii. 

Kombinace YY nemůže nikdy vzniknout. 

Savčí typ chromozomového určení pohlaví mají savci, žáby, krokodýlové, želvy, některé ryby a např. dvoukřídlý hmyz (proto 
pojmenování podle mušky octomilky – latinsky Drosophila – oblíbeného modelového živočicha pro genetické výzkumy). 

U samic savců (včetně žen) je jeden ze dvou gonozomů (lhostejno který) trvale spiralizován a nepodílí se na přepisu genetické informace. 
V jádrech ženských buněk je tento spiralizovaný gonozom pozorovatelný jako tzv. Barrovo tělísko. 
Vlivem testosteronu gonozom X despiralizuje (Barrovo tělísko zmizí). Na tomto poznatku je založen tzv. sex-test, který se používá např. u 
sportovkyň podezřelých z aplikace mužských hormonů. 



Ptačí typ ur čení pohlaví (typ Abraxas) 
Pohlaví je určeno přesně opačně než u savců: kombinace dvou stejných gonozomů (často označovaných nikoliv XX, ale ZZ) určuje 
samce, kombinace dvou různých gonozomů (ZW) určuje samici. 

Ptačí typ chromozomového určení pohlaví mají ptáci, ocasatí obojživelníci, většina plazů (ještěři, hadi), většina ryb a většina hmyzu 
(brouci, motýli – proto pojmenování podle motýla píďalky rodu Abraxas). 

Zvláštní typy ur čení pohlaví 
U ploštic a rovnokřídlého hmyzu (tzv. "typ Protenor") se vyskytuje jen jeden typ gonozomu, ale samice má dva (XX) a samec jen jeden 
(označováno X0), tedy má ve svých buňkách o jeden chromozom méně než samice. Polovina gamet samce tento chromozom obsahuje, polovina 
nikoliv. S poloviční pravděpodobností tedy potomek dostane od otce gonozom X (a stane se samicí) a s poloviční pravděpodobností tento 
gonozom nedostane (a stane se samcem). V podstatě jde o zvláštní obdobu savčího určení pohlaví. 

Včely, mravenci a další blanokřídlý hmyz jsou výjimeční tím, že samice jsou diploidní a samci haploidní. Z oplozených vajíček vznikají samice, 
z neoplozených samci (tzv. včelí neboli haplodiploidní typ určení pohlaví). 

 

Genetika kvalitativních znak ů 
Základní pojmy: 
Hybridizace (křížení) je pohlavní rozmnožování dvou jedinců, při kterém sledujeme výskyt určitých znaků. 

Generací se označuje potomstvo jednoho křížení. Generace se pro snazší orientaci označují písmeny s indexy:  

P = rodičovská (parentální) generace, F1 = 1. generace potomků (1. filiální), F2 = 2. generace potomků (2. filiální)… atd. 

Pojmem znak se v genetice označuje jakákoliv pozorovatelná vlastnost organismu (dědičná i nedědědičná). 

Kvalitativní znak : Lze jednoznačně určit, zda znak je či není přítomen (např. barva květů, krevní skupina, přítomnost rohů). 
Kvalitativní znaky jsou většinou kódovány jediným genem (monogenní znaky). Takovým genům, které rozhodují o výskytu 
jednoho znaku se říká geny velkého účinku . 

Kvantitativní znak : Znak je vždy přítomen, lze změřit jeho míru (např. výška, hmotnost, koncentrace hormonu v krvi). 
Kvantitativní znaky jsou většinou kódovány mnoha geny (polygenní znaky), kterým se říká geny malého účinku . 

Genotyp = soubor všech genů organismu (při sledování jednoho znaku se tímto pojmem označuje soubor genů, kterým je tento znak 
kódován) 

Fenotyp = soubor všech pozorovatelných znaků organismu (při sledování jednoho znaku se tímto pojmem označuje viditelný projev 
znaku) 

Alela = konkrétní forma genu (jeden a tentýž gen může mít více variantních podob)´. 

Alely se označují buď velkými a malými písmeny (vyskytuje li se gen jen ve dvou alelách – např. A, a), anebo velkými písmeny 
s indexy (vyskytuje li se gen ve více alelách, např. A1, A2, A3…). 

V diploidních tělních buňkách je každý gen přítomen ve dvou alelách. Podle toho, zda jsou alely stejné nebo různé, rozlišujeme dva 
případy: 

homozygot: nese dvě stejné alely (AA, aa, B2B2…) 

heterozygot: nese dvě různé alely (Aa, C2C3…) 

Heterezogyt se někdy označuje pojmem hybrid . Jedinec heterozygotní v jednom páru alel (například Aa) se nazývá monohybrid. 
Jedinec heterozygotní ve dvou párech alel (například AaBb) je dihybrid  ap. 

Vztahy mezi alelami gen ů kvalitativních znak ů 
Úplná dominance (a úplná recesivita) 
U heterozygota jedna alela zcela převáží a druhá se při tvorbě znaku (tj. ve fenotypu) vůbec neuplatní. 

Např. gen pro barvu květů u hrachu se vyskytuje ve dvou alelách :  A – alela pro červenou barvu 
a  – alela pro bílou barvu 

 
– červené květy 

 
– bílé květy 

 
– červené květy 

Alela A je úplně dominantní vůči alele a. Alela a je úplně recesivní vůči alele A. 

Na jedinci s dominantním znakem (naspř. červenou barvou květů) nepoznáme, zda je ve sledovaném znaku homozygotní (AA) 
nebo je heterozygot. 

Neúplná dominance  
U heterozygota se uplatní obě alely, znak je "někde mezi" znaky kódovanými oběma alelami (nemusí však být úplně "uprostřed"). 

Např. gen pro barvu květů šalvěje se vyskytuje ve dvou alelách : A – alela pro fialovou barvu 
a – alela pro bílou barvu 

 
– fialové květy 

 
– bílé květy 

 
– růžové květy 

Alela A je úplně dominantní vůči alele a. Alela a je úplně recesivní vůči alele A. 

Obě alely jsou navzájem ve vztahu neúplné dominance (nebo neúplné recesivity). 

Všechny možné genotypy (AA, aa i Aa) od sebe na první pohled rozeznáme. 



Kodominance 
Heterozygot nese znaky obou alel (žádná není potlačena). Vyskytuje se pouze u těch znaků, kde se obě alely mohou plně uplatnit 
(tedy nikoliv například u barvy). Typickým příkladem jsou alely IA, IB pro antigeny A, B krevních skupin: 

IA IA – nese antigeny A (krevní skupina A) 

IB IB – nese antigeny B (krevní skupina B) 

IA IB – nese antigeny A i antigeny B (krevní skupina AB) 

Chtějí-li genetici určit vztah mezi alelami nějakého znaku (např. úplnou či neúplnou dominamci), nepoznají to "na první pohled"  (ba 
ani v současnosti "přečtením" genetického kódu). Vztah musí být určen na základě opakovaných experimentů, tj. bývá výsledkem 
dlouhodobého zkoumání.  Z faktu, že například u laboratorních myší je alela pro černou barvu úplně dominantní nad alelou pro bílou 
barvu, nelze odvodit fakt, že tomu tak musí být například i u potkanů, psů, koček ap. 

Křížení dvou homozygot ů 
Při křížení dvou stejných homozygotů (AA × AA nebo aa × aa) budou mít potomci stejný genotyp (AA nebo aa) i fenotyp jako 
rodiče. Při křížení dvou různých homozygotů (AA × aa) budou všichni potomci heterozygoti (Aa) a budou mít fenotyp podle toho, 
v jakém vztahu jsou alely A,a. 

Z uvedených poznatků vyplývá tzv. 1. Mendelův zákon: 

"Při křížení dvou homozygotů jsou všichni potomci F1 generace uniformní – mají stejný genotyp i fenotyp." 

Křížení homozygota s heterozygotem 
Křížení dominantního homozygota s heterozygotem 

 

genotypy: 50 % AA, 50 % Aa 
genotypový štěpný poměr  (AA : aa) = 1 : 1 

fenotyp: 100 % nese dominantní znak 
(např. u květů hrachu 100 % červených) 

Křížení recesivního homozygota s heterozygotem 

 

genotypy: 50% Aa, 50% aa 
genotypový štěpný poměr  (Aa : aa) = 1 : 1 

fenotypy: 50% má dominantní znak, 50% má recesivní znak 
(např. u květů hrachu 50 % červených a 50 % bílých) 
fenotypový štěpný poměr  (červené : bílé)  = 1 : 1 

 

Jedinec s dominantním znakem může být buď homozygot (AA) nebo heterozygot (Aa). Tyto dva případy nelze odlišit žádnými 
laboratorními metodami. Jedinou cestou je tzv. zpětné testovací křížení = zkřížení sledovaného jedince s recesivním homozygotem. 
Pokud potomstvo takového křížení bude uniformní, pak rodič s dominantním znakem byl homozygot (AA). Jestliže se potomstvo 
vyštěpí v poměru 1:1, pak testovaný rodič byl heterozygot (Aa). 

Křížení dvou heterozygot ů 
Příklad u alel ve vztahu úplné dominance 

 

genotypy: 25% AA, 50% Aa, 25% aa 
genotypový štěpný poměr  1 : 2 : 1 

fenotypy: (na příkladu květů hrachu) 
75% červených, 25% bílých  
fenotypový štěpný poměr  3 : 1 

Příklad u alel ve vztahu neúplné dominance 

 

genotypy: 25% AA, 50% Aa, 25% aa 
genotypový štěpný poměr  1 : 2 : 1 

fenotypy: (na příkladu květů šalvěje) 
25% fialových, 50 % růžových 25% bílých  
fenotypový štěpný poměr  1 : 2 : 1 

Z uvedených příkladů vyplývá tzv. 2. Mendelův zákon: 

"Při křížení dvou heterozygotů se potomstvo vyštěpí (v důsledku segregace) v matematicky daném poměru" 



Shrnutí 
genotypy fenotypový štěpný poměr 

typ křížení 
AA Aa aa 

genotypový  
štěpný poměr úplná dominance neúplná dominance 

AA × AA 100 %      

aa × aa   100 %    

AA × aa  100 %     

AA × Aa 50 % 50 %  1 : 1  1 : 1 

aa × Aa  50 % 50 % 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

Aa × Aa 25 % 50 % 25 % 1 : 2 : 1 3 : 1 1 : 2 : 1 

Z tabulky mimo jiné vyplývá, že v případě alel ve vztahu neúplné dominance se fenotypový štěpný poměr rovná genotypovému. 

Křížení nemusíme znázorňovat výše uvedenými schématy s kombinacemi v podobě 
spojovacích čar, kombinace alel rodičů například můžeme zapsat v podobě tabulky 
(v tabulce vlevo je příklad zápisu křížení dvou heterozygotů s alelami ve vztahu úplné 
dominance a recesivity): 

  1. rodič
   

 gamety A a 

A 
  2. 

rodič 
a 

  

Znalost štěpných poměrů (tj. schopnost je odvodit) je v praxi důležitá nejen proto, abychom na základě znalosti genotypu rodičů 
dokázali určit genotypy (a spolu s nimi i fenotypy) potomků, ale je využitelná i obráceně: Známe-li vztah mezi sledovanými alelami, 
dokážeme na základě znalosti potomků (a poměru jejich jednotlivých fenotypů) zpětně určit genotypy rodičů. Například když 
z výsledku křížení hrachu získáme polovinu bíle kvetoucích potomků, jde o křížení typu Aa × aa. Jestliže je bíle kvetoucích jen 
čtvrtina, jde o křížení typu Aa × Aa. (Pochopitelně ony "poloviny" či "čtvrtiny" nemusí být  matematicky absolutně přesné.) 

Podíl potomků určitého fenotypu lze samozřejmě určit jen u dostatečně početných vzorků (z faktu, že například vznikli 3 černí a jeden 
bílý potomek nelze s jistotou odvodit, že musí jít zrovna o poměr 3 : 1, neboť vzorek je málo početný a snadno ovlivnitelný náhodnou 
"chybou"). 

Dihybridismus 
Štěpné poměry lze odvodit i v případě, kdy sledujeme více znaků současně. Příkladem pro odvození štěpných poměrů u dihybrida  
bude modelový pokus křížení hrachu, při kterém budeme sledovat tvar a barvu semen. 

A – alela pro kulatý tvar  semen 

a  – alela pro svraskalý tvar semen 
A je úplně dominantní nad a. 

B – alela pro žlutou barvu semen 

b – alela pro zelenou barvu semen 
B je úplně dominantní nad b. 

Výchozím pokusem bude křížení kulatého žlutého hrachu se svraskalým zeleným, přičemž oba jedinci jsou v obou znacích 
homozygotní, tj. jde o křížení  AABB × aabb). V F1 generaci získáme 100 % jedinců genotypu AaBb  (tj. kulatých žlutých). 

Zkřížíme-li potomky F1 generace mezi sebou, v F2 generaci získáme se stejnou pravděpodobností následující genotypy  
(výsledky je tentokrát lepší zapsat v podobě tabulky, klasické "čárové" schéma by bylo příliš nepřehledné): 

  první rodič AaBb  

 gamety AB Ab aB ab 

AB   AABB   AABb   AaBB   AaBb 

Ab   AABb   AAbb   AaBb   Aabb 

aB   AaBB   AaBb   aaBB   aaBb 

druhý rodič 

AaBb 

ab   AaBb   Aabb   aaBb   aabb 

zjišt ěné výsledky: 
V F2 generaci dihybrida se objevuje 9 různých genotypů (AABB, AABb, AAbb, AaBB, AaBb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb) 
v genotypovém štěpném poměru 1:2:1:2:4:2:1:2:1 (nepodstatný údaj). 

V F2 generaci se objevují čtyři různé fenotypy: 

 kulatý žlutý 
9

16
, tj. 56,25%  kulatý zelený 

3

16
, tj. 18,75% 

 svraskalý žlutý 
3

16
, tj. 18,75%  svraskalý zelený 

1

16
, tj. 6,25% 

Jednotlivé fenotypy se vyskytují ve fenotypovém štěpném poměru 9 : 3 : 3 : 1 

Fenotypy "svraskalý žlutý" a "kulatý zelený" se v předcházejících generacích nevyskytovaly, označují se jako šlechtitelské novinky. 
(Uvedený příklad je jednou z možností, jak křížením získávat rostliny či živočichy s novými znaky.) 



Na základě výše popsaného pokusu byl formulován tzv. 3. Mendelův zákon: 

"Jsou li alely přenášeny na různých chromozomech, mohou se volně kombinovat." 

Vazba genů 
Pravidlo o volné kombinovatelnosti alel (včetně všech odpovídajících štěpných poměrů) platí pouze v případě, leží-li sledované geny 
na různých chromozomech. Pro geny ležící na jednom chromozomu byly formulovány tzv. Morganovy zákony: 

"Geny ležící na jednom chromozomu tvoří vazbovou skupinu a přenášejí se společně." 

"Počet vazbových skupin je roven počtu chromozomů (haploidní sady)." 

Tato pravidla mohou být "narušena" crossing-overem. Crossing-over je tím pravděpodobnější, čím leží 
sledované geny na chromozomu dál od sebe.  Sledováním výskytu crossing-overu různých genů můžeme 
určit jejich vzájemnou polohu a relativní vzdálenost (udává se v tzv. "morganech"); souhrnné výsledky 
slouží ke konstrukci genetických map. 
Viz ilustrace vpravo, ukazující původní chromozomy s alelami (ABC, abc) ležícími na stejném chromozomu. Přestože 
heterozygot má genotyp AaBbCc, jeho alely se nemohou volně kombinovat, takže při křížení dvou heterozygotů 
nemůže nemůže vzniknout například genotyp AABBcc. 
Na obrázku je však znázorněna i situace při crossing-overu s výměnou úseků obsahujících alely C a c. Jestliže tento crossing-over nastane, může 
se v F2 generaci objevit například i výše zmiňovaná kombinace AABBcc. Čím jsou od sebe geny vzdálenější, tím je pravděpodobnost crossing-overu 
vyšší.  

Gonozomální d ědičnost 
Pro geny ležící na gonozomech sice platí stejná pravidla jako pro přenos na autozomech. Protože však chromozomy nemusí tvořit 
homologické páry, nastávají u nich některé specifické případy. 

Gonozomy savčího typu se liší velikostí i počtem uložených genů. X-gonozom je velký a nese velké množství genetické informace, 
Y-gonozom nese velmi malé množství genetické informace. Důsledkem jsou některé rozdíly oproti přenosu autozomálních znaků: 

U žen (XX) platí všechna pravidla vzájemných vztahů mezi alelami (včetně pravidla o potlačení recesivní alely v heterozygotní 
sestavě). U mužů (XY) se vždy projeví všechny geny na gonozomu X, včetně těch, které nesou recesivní alelu. 

Typickou ukázkou gonozomální dědičnosti u člověka jsou poruchy přenášené na gonozomu X, kde alela pro poruchu je recesivní 
("zdravá" alela je úplně dominantní). Příkladem jsou: 

hemofilie – snížená srážlivost krve 

daltonismus – vrozená forma barvosleposti (neschopnost rozeznávat červenou a zelenou složku světla) 

V následujícím přehledu je uvedeno několik příkladů křížení. 

X – zdravá alela, x – postižená alela, tmavě – člověk postižený poruchou, � – žena přenašečka postižené alely 

  
Všichni potomci manželství zdravé ženy a postiženého muže 
jsou zdraví, všechny dcery jsou však přenašečky alely pro 
poruchu. 

 

Jestliže je matka přenašečkou postižené alely a otec je zdravý, 
budou všechny dcery zdravé (s 50% pravděpodobností však 
budou přenašečky) a synové budou s 50% pravděpodobností 
zdraví a s 50% pravděpodobností postižení. 

  
Málo pravděpodobný případ rodičovského páru, kde žena je 
přenašečkou a muž je postižený. Dcery budou s 50% 
pravděpodobností postižené a s 50% pravděpodobností 
přenašečky. Synové budou s 50% pravděpodobností postižení a 
s 50% pravděpodobností zdraví. 

Je li v rodičovském páru postižena žena (což je velmi řídký 
případ) a otec zdravý, budou všechny dcery zdravé (ale 
přenašečky) a všichni synové postižení. 

Z uvedeného přehledu vyplývá několik logických zákonitostí pro přenos recesivních znaků přenášených na X-gonozomu: 

� U muže lze bezpečně poznat, zda je nositelem postižené alely (pak musí být také postižen poruchou); u zdravé ženy se nepozná, 
zda je homozygotní nebo heterozygotní (přenašečka). 

� Gonozomálně recesivní znaky se vyskytují řádově mnohem častěji u mužů než u žen (v naší populaci se ženy postižené hemofilií 
nebo daltonismem prakticky nevyskytují). 



� Recesivní (postižené) alely se přenášejí křížem – na potomka opačného pohlaví (z otce na dceru a z matky na syna). 

Uvedené příklady samozřejmě platí pro přenos všech znaků přenášených na gonozomech (nejen poruch) a pochopitelně se netýkají 
jen savčího určení pohlaví (u ptačího typu určení pohlaví však samozřejmě platí, že nositelem dvou stejných gonozomů je samec). 

 

 

Dědičnost kvantitativních znak ů 
Kvantitativní znaky mají kontinuální proměnlivost a jsou polygenní. Za velikost znaku je většinou zodpovědný systém několika 
genů malého účinku , které se vyskytují ve dvou alelách: aktivní alely posilují znak, neutrální alely znak neposilují. Výsledná 
hodnota znaku je tak dána poměrem mezi aktivními a neutrálními alelami. 

Příkladem lidského kvantitativního znaku je tělesná výška, která je kódována celkem 10 alelami malého účinku. Graf poměrného 
zastoupení jednotlivých výškových kategorií může v populaci vypadat například takto: 

 

Poměr mezi jednotlivými výškovými kategoriemi je (teoreticky) 
roven poměru koeficientů výrazu (a + b)10.  

V ideální podobě graf tvoří Gaussovu křivku . 

Z uvedených informací vyplývá několik logických závěrů: 

� dva "průměrně" vysocí rodiče (oba 5 alel aktivních a 5 
neutrálních) budou mít s největší pravděpodobností průměrně 
vysoké dítě, mohou však mít (byť s malou pravděpodobností) i 
dítě velmi vysoké (pokud mu každý z rodičů předá všech 5 
svých kativních alel) i dítě s velmi nízkou výškou (úpokud mu 
předají všechny své neutrální alely) 

� dva velmi vysocí rodiče (oba se všemi 10 alelami aktivními) 
mohou mít pouze velmi vysokého potomka (nemohou mu 
předat jiné než aktivní alely);  
totéž platí i pro oba rodiče s extrémně nízkou tělesnou výškou 

 

Proměnlivost a d ědivost  
Mnoho proměnlivých kvantitativních znaků není být stoprocentně dědičných – jsou výrazně ovlivněné i podmínkami prostředí 
(klimatické podmínky, výživa ap.). V praxi je často užitečné znát, do jaké míry je určitý znak dědičný a do jaké míry je odrazem 
životních podmínek). 

Proto je definován pojem koeficient dědivosti (heritabilita)  s označením h2 vyjadřující poměr dědičné a nedědičné složky 
proměnlivosti. Hodnoty h2 jsou z intervalu 〈〈〈〈0;1〉〉〉〉. Nulovou hodnotu mají znaky závislé pouze na prostředí (např. tloušťka podkožního 
tuku, množství vědomostí), hodnotu 1 mají znaky stoprocentně dědičné (např. objem mozkovny, počet obratlů). 

Koeficient h2 se vždy vztahuje k určitým podmínkám a v jiných podmínkách se může lišit. Například přibližná hodnota 
h2 inteligenčního kvocientu (IQ) je ve střední Evropě rovna 0,7 a ve střední Africe 0,3. To znamená, že ve střední Evropě (kde mají 
všechny děti relativně dobrý přístup ke vzdělání) se více projeví zděděné předpoklady, zatímco ve střední Africe (s velkými 
sociálními rozdíly) mají větší vliv podmínky, ve kterých dítě vyrůstá. 

Mutace 
Pojmem mutace se označuje jakákoliv změna genotypu. Mutace mohou být buď spontánní, vyvolané chybou při replikaci DNA 
(k takovým mutacím dochází během jednoho generačního cyklu jen u nepatrného zlomku buněk - řádově jde o milóntiny), nebo 
indukované faktorem vnějšího prostředí, tzv. mutagenem: 

Fyzikální mutageny: především záření – ionizující (gama záření) i neionizující (UV záření) 

Chemické mutageny: např. alkylační činidla (metyl, etyl), oxidační činidla (peroxidy), dusitany, akridinová barviva, těžké 
kovy (Cd, Hg, Pb, Mn), benzpyreny, plísňové mykotoxiny (aflatoxiny…) ap. 

Většina mutagenů má schopnost indukovat nádorové bujení (= karcinogeny) a poškozovat vývoj zárodku a plodu (= teratogeny). Tyto pojmy 
však nejsou stoprocentně totožné. Například mnohé prokazatelné teratogeny (třeba alkohol) nemají mutagenní účinky. 

Podle úrovně působení rozlišujeme tři typy mutací: 

Genové mutace: Vznikají změnou pořadí nebo počtu nukleotidů, často mají podobu ztráty (delece) jednoho či více nukleotidů. Jsou 
nejčastějším typem mutací. Často vedou k poškození určitého genu, což se u diploidních buněk většinou ani  neprojeví (tj. genové 
poruchy způsobené genomovou mutací bývají většinou recesivní). 

Chromozomové mutace: Vznikají poruchou stavby chromozomu, někdy přímým mechanickým poškozením při buněčném dělení. 
Často mají podobu zlomu (aberace), což vede k zablokování části DNA za místem zlomu. Logickým důsledkem je trvalé 
zablokování (ztráta) části genetické informace. Aberacemi bývá postiženo přibližně 6% lidských gamet. 



Genomové mutace: Mají podobu změny celého karyotypu (tj. počtu chromozomů). Často vznikají v důsledku poruchy buněčného 
dělení (mitózy nebo meiózy). 

polyploidie: počet chromozomů je celým násobkem haploidní sady (3n = triploidie, 4n = tetraploidie, 5n = pentaploidie) 
u živočichů se téměř nevyskytují (způsobují smrt už ve stadiu embrya) 
u rostlin se vyskytují běžně (polyploidizace je často užívanou metodou šlechtitelství, vede ke zvýšení výnosu) 

aneuploidie: v karyotypu chybí nebo přebývají některé chromozomy (2n–1, 2n+3…) 

Genetika populací 
Základní pojmy: 

druh : skupina jedinců schopných při křížení produkovat plně životaschopné potomky (i potomci mají schopnost plnohodnotného 
rozmnožování) 

klon: skupina jedinců vzniklých z původního jedince nepohlavním rozmnožováním (včetně klonování z jedné původní buňky) 

populace: soubor jedinců určitého druhu schopných vzájemného křížení (tj. musí žít ve stejnou dobu na společném místě) 

Genetická struktura populace a její rovnováha 
Typy párování gamet v populaci 
autogamie: samooplození, příkladem u rostlin je samosprašnost, u živočichů je vzácné (např. u tasemnice) 

inbreeding  = příbuzenské křížení (mezi rodiči a potomky, mezi sourozenci ap.): u většiny živočichů má nepříznivé důsledky (vyšší 
riziko výskytu vzácných recesivních poruch), běžně se uplatňuje např. v laboratorních chovech myší 

panmixie  (randombreeding): zcela náhodné párování gamet, zkřížení kterýchkoliv dvou jedinců je stejně pravděpodobné. Za zcela 
panmiktické lze považovat populace se zcela náhosdným "mícháním" pohlavních buněk (větrosprašných rostliny, u živočichů 
například ryby, které vypouštějí jikry a mlíčí na společném místě)  
Ostatní populace lze považovat za panmiktické v případě těch znaků, které nehrají roli při výběru partnera. I lidská populace je 
většině znaků do značné míry pankmiktická. 

Rovnováha v autogamické populaci 
Nechť je populace zpočátku tvořená pouze heterozygoty Aa. V každé generaci se potomstvo heterozygotů vyštěpí v poměru 1: 2: 1, tj. 
vznikne 25% homozygotů AA, 25% homozygotů aa a 50% heterozygotů Aa. V každé další generaci se počet heterozygotů sníží na 
polovinu. Z tohoto jednoduchého modelu lze odvodit hlavní pravidlo: 

V autogamické populaci postupně klesá procento heterozygotů a roste podíl homozygotů. 

Rovnováha v panmiktické populaci 
Modelem pro odvození bude populace, u které budeme sledovat výskyt alel A, a. Frekvenci výskytu alely A označíme p, frekvenci 
výskytu alely a označíme q.  
Pokud se sledovaný gen vyskytuje jen v těchto dvou alelách, pak samozřejmě musí platit vztah p + q = 1. 

Odvození bude provedeno na konkrétním příkladu: v populaci se vyskytuje 40% alel A (tj. p = 0,4) a 60% alel a (q = 0,6). Vytvoříme 
všechny možné kombinace alel, které mohou nastat při párování 40% alel A a 60% alel a. 

 A A A A a a a a a a 

A AA AA AA AA Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

A AA AA AA AA Aa Aa Aa Aa Aa Aa 
A AA AA AA AA Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

A AA AA AA AA Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa 

a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa 

a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa 

a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa 

a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa 
a Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa aa aa  

Náhodným párováním 4 alel A a 6 alel a vzniklo 
100 kombinací.   

16 setin z nich je AA. 

36 setin z nich je aa. 

48 setin z nich je Aa. 

Snadno lze odvodit, že: 

Frekvence výskytu kombinací AA je 

0,16 = 0,4 · 0,4 = p2 

Frekvence výskytu kombinací aa je 

0,36 = 0,6 · 0,6 = q2 

Frekvence výskytu kombinací Aa je 

0,48 = 2 · 0,4 · 0,6 = 2pq 

Pro rovnováhu v panmiktické populaci proto platí následující vztah (nazývaný Hardy-Weinberg ův zákon ): 

Je li p frekvence alely A, a q je frekvence alely a,  

pak frekvence homozygotů AA je p2, frekvence heterozygotů Aa je 2pq a frekvence homozygotů aa je q2. 

Zkráceným zápisem p + q = 1 
p2 + 2pq + q2 = 1 

 



Příklad 1 
Alela pro tmavou barvu srsti (T) je úplně dominantní nad alelou pro světlou barvu srsti (t). V panmiktické populaci je 51 % tmavých a 
49 % světlých jedinců. Kolik procent populace tvoří dominantní homozygoti TT ? 

Řešení: Všichni světlí jedinci musí být recesivní homozygoti tt. Proto platí q2 = 0,49. 
Z tohoto vztahu vypočítáme q: q = 49,0  = 0,7 

Dosazením do vztahu p + q = 1 vypočítáme p: p = 1 – q = 1 – 0,7 = 0,3 
A nakonec vypočítáme frekvenci homozygotů TT: p2 = 0,32 = 0,09 = 9%  
V populaci je proto 9% dominantních homozygotů. 

Příklad 2 
Albinismus je recesivní porucha, kterou v ČR trpí přibližně 0,1‰ lidí. Kolik obyvatel ČR je zdravých přenašečů alely pro albinismus? 

Řešení: Frekvence výskytu recesivních homozygotů 0,1‰ = 0,0001, tj. q2 = 0,0001 
Vypočítáme frekvenci alely pro albinismus v populaci: q = 0 0001,  = 0,01 
Frekvence "zdravé" alely je: p = 1 – 0,01 = 0,99 
Frekvence "zdravých přenašečů" (heterozygotů): 2pq = 2·0,99·0,01 = 0,0198 = 1,98%, tj. přibližně 2% 
Z přibližně 10 milionů obyvatel je přibližně 2% heterozygotů: 10 000 000 ⋅ 0,02 = 200 000 
V České republice je přibližně 200 tisíc zdravých přenašečů albinismu. 

Některé d ůsledky pro lidskou populaci: 
Hardy-Weinbergův zákon platí pouze pro panmiktickou populaci, a proto jej můžeme použít pouze u těch znaků, u nichž lze 
předpokládat zcela náhodné párování alel, tj. u znaků, které při výběru životního partnera nehrají významnou roli (např. krevní 
skupina). Při sledování znaků, které jsou pro výběr životního partnera důležité (inteligence, barva kůže ap.) nelze lidskou populaci 
považovat za panmiktickou. Hardy-Weinbergův zákon můžeme aplikovat i opačným směrem - pokud pro frekvenci některých znaků 
neplatí  Hardy-Weinbergův zákon, pak buď populace není pro tento znak panmiktická, anebo je panmiktická a pak v populaci není 
rovnováha (populace je narušena například mutací). 

Faktory narušující genetickou rovnováhu v populaci 
Mutace 
Vlivem mutagenních faktorů se zvyšuje množství vad, což se pochopitelně odráží i v porušené rovnováze. 

Migrace 
Genetická rovnováha se naruší, pokud se populace dostane do kontaktu s jinou populací a nositelé některých alel z původní populace 
vycestují (emigrují) a příslušníci druhé populace do původní populace vniknou (imigrují). 

Náhodný genetický posun (drift) 
U malých populací může dojít k náhodnému oddělení několika jedinců (např. uhynutím při přírodní katastrofě, oddělením populace 
změnou krajiny – například výstavbou dálnice), a tím se může výrazně změnit frekvence některých alel. Tento jev se týká pouze 
populací s malým počtem jedinců (např. populací velkých savců v Evropě ap.). 

Selekce (p řírodní výb ěr) 
Selekcí se nazývá takové působení vnějších podmínek, při kterém jsou nositelé určitých alel zvýhodněni a nositelé jiných alel 
znevýhodněni. Selekce může působit několika způsoby, které si můžeme ilustrovat na příkladu změny frekvence výskytu určitého 
kvantitativního znaku. Původní frekvence je vyznačena tečkovanou čárou, nová frekvence je vyznačena plnou čárou. 

Usměrňující selekce: 
Prostředí jednostranně zvýhodňuje určitý 
extrém znaku, průměrná hodnota znaku 
se „posouvá“ jedním směrem 
(např. prodlužuje se srst, zvyšuje se objem 
mozkovny…) 

Stabilizující selekce: 
Prostředí zvýhodňuje nositele průměrných 
znaků a znevýhodňuje extrémy. Tento typ 
většinou následuje po usměrňující selekci 
a bývá dokladem stabilních podmínek. 

 

Disruptivní selekce: 
Prostředí znevýhodňuje nositele 
průměrných znaků a zvýhodňuje extrémy. 
Původní Gaussova křivka se postupně 
mění na křivky dvě. Konečným 
výsledkem může být rozdělení populace 
na dva různé druhy. Tento typ selekce je 
v přírodě vzácný, je však možným 
vysvětlením vzniku dvou nových druhů 
z jednoho společného předka. 

   
 

 



Genetika člověka 
Charakteristika lidského genomu 
Haploidní sada obsahuje 23 chromozomů (molekuly DNA o celkové délce cca 1 m). Kompletní genom (sekvence nukleotidů) byl 
"přečten" v roce 2000 (v současné době se výsledky vyhodnocují, zpřesňují a doplňují o "čtení" vzorků dalších lidí). 

Genom (v haploidní sadě) obsahuje přibližně 3,1 miliardy nukleotidů, v nichž je kódováno 20 až 25 tisíc genů (kromě funkčních 
genů obsahuje i balast – nefunkční zbytky genů ap.). 

Metody studia lidské genetiky 
Lidská genetika z etických důvodů zásadně nedovoluje cílené experimenty (pokusná křížení). 

Veškeré výsledky jsou proto získávány z klinické praxe (poznatky lékařů) a zkoumání vzorků populace – dobrovolníků. Nesmírně 
cenné je studium rodokmenů (tzv. genealogie). Velmi cenné poznatky o míře dědivosti (heritabilitě) určitých znaků poskytuje 
studium dvojčat (gemelilogie), obzvláště dvojčat jednovaječných (se shodným genomem). 

Příklady známých monogenních kvalitativních znak ů 
Dědičnost krevních skupin 
Krevní skupiny AB0 systému jsou kódovány jedním genem, který se vyskytuje ve třech alelách: 

IA - alela pro antigen A IB - alela pro antigen B I0 - alela pro „žádný“ antigen 

Alely IA a IB jsou vůči alele I0 úplně dominantní. Mezi alelami IA a IB je vztah kodominance. 

Rh faktor  je kódován jedním genem, který se vyskytuje ve dvou alelách: D - alela pro Rh antigen, d - alela pro „žádný“ antigen. 
Alela D je úplně dominantní nad alelou d. 

Příklady dalších znak ů 
Barva očí: Alela pro tmavé (hnědé) oči je úplně dominantní nad alelou pro světlé (modré, zelené, šedé…) oči. 

Barva vlasů: Alela pro tmavé vlasy je úplně dominantní nad alelou pro světlé vlasy. 

Levorukost: Alela pro dominanci pravé ruky je úplně dominantní nad alelou pro dominanci levé ruky (neplatí úplně u všech lidí). 

Dědičnost a pohlaví 
Člověk má savčí typ chromozomového určení pohlaví, kde sestava XX určuje ženu a sestava XY určuje muže. Obě sestavy vznikají 
s matematickou pravděpodobností 50% (rozdíl v počtu narozených chlapců a děvčat je dán rozdílnou životaschopností spermií a 
embryí). 

Oba gonozomy mají některé úseky DNA shodné (homologní), většina úseků však nese rozdílné geny (úseky jsou heterologní). Geny 
pohlavně vázaných znaků jsou uloženy v heterologních ("neshodných") úsecích pohlavních chromozomů. Geny uložené na 
heterologním úseku gonozomu Y mají přímou dědičnost (přenášejí se z otce na syna). Některé pohlavní znaky (např. stavba varlat) 
jsou sice uloženy v autozomech, ale projeví se jen v přítomnosti gonozomu Y – takové znaky se nazývají pohlavím ovládané. 

Pojmem matroklinita  se označuje jev, kdy dítě (bez ohledu na pohlaví) nese více znaků matky než otce. Vysvětlením tohoto jevu je 
mimojaderná dědičnost – dítě má ve svých buňkách mimojadernou DNA z cytoplazmy vajíčka, a proto o něco má více "matčiných" 
znaků. 

Genetické vady a poruchy 
Genomové mutace (přibližně 3-5% vrozených vad) 

Downův syndrom (zastarale a nesprávně "mogoloidismus"): způsoben trisomií 21. chromozomu (místo dvou chromozomů jsou tři) 

� výskyt přibližně 1 : 600 (na 600 narozených dětí připadá jedno postožené) 

� kulatý obličej, kožní řasa na víčku (znak mongoloidního plemena), mérné derformity končetin srdeční vady, snížené IQ 
snížená šance dožití (většina jedinců umírá do 40 let) 

� s rostoucím větkem matky riziko výskytu výrazně roste (ve věku matky 35 let je cca desetkrát vyšší) 

Edwardsův syndrom: trisomie 18. chromozomu 

� výskyt přibližně 1 : 3000 

� těžké srdeční vady, rozštěpy, poruchy příjmu potravy, deformace lebky… 
přežití po narození zpravidla do 1 roku 

Patauův syndrom: trisomie 13. chromozomu 

� výskyt přibližně 1 : 5000 

� vrozené mozkové vady, srdeční vady, rozštěpy rtu a patra, mentální retardace, polydaktylie (zmnožení prstů) 
přežití po narození velmi krátké (1 až 2 měsíce) 

Turner ův syndrom: gonozomy X0, tj. pouze jeden gonozom X (a žádný další gonozom) 

� výskyt přibližně 1 : 2000 

� žena s menším vzrůstem (do 150 cm), sterilita, chybí sekundární pohlavní znaky (infantilní vzhled – lze léčit podáváním estrogenů) 
běžné dožití, normální životní uplatnění (nemá vliv na inteligenci ani není žádný výraznější zdravotní handicap) 



Klinefelterův syndrom: gonozomy XXY (vzácně i XXXY, XXXXY) 

� výskyt přibližně 1 : 1000 

� muži s málo vyvinutými sekundárními pohlavními znaky (snížená produkce testosteronu), obezita, sterilita, léčí se testosteronem 
většinou normální životní uplatnění (výjimečně lehká mentální retardace) 

superfemale ("superžena", "nadsamice"): gonozomy XXX 

� registrovaný výskyt přibližně 1 : 2000 (skutečný výskyt bude mnohem vyšší) 

� žena s normálním tělesným i duševním vývojem, poruchy funkce pohlavních orgánů (časté potraty), předčasný nástup klimakteria 

supermale ("supermuž", "nadsamec"): gonozomy XYY 

� registrovaný výskyt přibližně 1 : 1000 (skutečný výskyt bude mnohem vyšší) 

� nadprůměrná tělesná výška, někdy vyšší produkce testosteronu (sklony k vyšší agresivitě) 

Autozomáln ě dominantní poruchy (přenášeny na autozomech, alela pro poruchu je dominnatní) 
otoskleróza: postupná ztráta sluchu v dospělosti (od 40 let) 

polydaktylie:  nadpočetné prsty 

achondroplazie: porucha růstových chrupavek, trpaslictví (v dospělosti do 120 cm) 

hyperlipoproteinemie: zvýšené množství cholesterolu, časté infarkty myokardu 

Autozomáln ě recesivní poruchy 
galaktosemie: neschopnost odbourávat galaktózu, hromadění toxických zplodin v těle (zákaly, selhání ledvin…) 

fenylketonurie: zvýšené množství fenylalaninu v plazmě, poruchy ledvin, oligofrenie (slabomyslnost) 

cystinurie: zvýšená tvorba močových krystalků a kaménků 

albinismus: nedostatečná tvorba tělních pigmentů (velmi světlá kůže, bílé vlasy), časté oční poruchy 

srpkovitá anemie: výskyt hlavně ve střední Africe (3% populace), deformované erytrocyty (zhoršený přenos kyslíku) 
Heterozygoti mají zvýšenou odolnost vůči malárii, proto jsou mositelé této alely v tropických malarických oblastech zvýhodněni 
oproti "normální" (populaci). 

Gonozomáln ě recesivní poruchy (přenášeny na gonozomu X) 

hemofilie: zvýšená krvácivost 

daltonismus: barvoslepost, především neschopnost rozeznávat červenou a zelenou barvu (postiženo 8 % mužů a 0,5 % žen) 

Dědičné vývojové vady 
Tímto pojmem se označují poruchy diferenciace tkání a orgánů v prenatálním vývoji. Většinou nelze přesně diagnostikovat konkrétní 
genovou poruchu nebo se na poruše podílí více genů. Častými dědičnými vývojovými vadami jsou například luxace kyčelních 
kloubů, vrozené srdeční vady, celiakie (nesnášenlivost lepku v potravě), rozštěpy rtu a patra , rozštěpy páteře, anencefalie 
(nevyvinutá mozkovna) ap. 

Vrozené dispozice 
Některé poruchy organismu jsou očividně ovlivněné dědičností, ale nelze jednoznačně říci, že jsou stoprocentně dědičné. V naší 
populaci se často vyskytují vrozené dispozice k hypertenzi (zvýšenému krevnímu tlaku), srdečním poruchám, alergiím, nervovým 
poruchám (neurózám ap.) a dalším "civilizačním chorobám". 

 

 

 


