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Základy genetiky



GENETIKA = VĚDA, KTERÁ SE ZABÝVÁ 
DĚDIČNOSTÍ A PROMĚNLIVOSTÍ ŽIVÝCH 

ORGANISMŮ

Dědičnost = přenos druhových vlastností z 
generace na generaci

Proměnlivost (variabilita) = odlišnost mezi 
jednotlivci v rámci jednoho druhu



Za zakladatele genetiky je 
považován brněnský opat a 
badatel

JOHANN GREGOR 
MENDEL

(* 20. 7. 1822 Hynčice,

† 6. 1. 1884 Brno), 

který se věnoval křížení hrachu a 
sledování potomstva; na základě 
svých pokusů formuloval 3 
pravidla, tzv. Mendelovy zákony 
dědičnosti.



ZÁKLADNÍ POJMY GENETIKY

DNA (kyselina 
deoxyribonukleová) -
nositelka genetické 

informace 

(2 vlákna DNA se 
často spojují a 

vytvářejí 
dvoušroubovici)



Chromozóm

- pentlicovitý útvar

v jádře buňky 
obsahující DNA

Gen (vloha)

- základní jednotka 
genetické informace; 
úsek na chromozómu 

umožňující vznik 
určitého znaku nebo 

vlastnosti

Alela

– konkrétní forma genu 
(menší jednotka – geny 

se skládají z 2 alel)

-recesivní

-dominantní



Homozygot

-jedinec, jehož genotyp 
je ve sledovaném znaku 
tvořen jediným typem 

alel (AA nebo aa)

Heterozygot

- jedinec, který má pro 
sledovaný znak gen s 

rozdílnými alelami (Aa)

Genotyp

- souhrn všech genů

Fenotyp

- vnější projev 
genotypu



Znaky

-jednotlivé vlastnosti organismu,

- znaky dělíme na:

nebo na:

kvantitativní (měřitelné) - výška, IQ, …

kvalitativní (neměřitelné) – krev. skupiny, 
barva očí, …

anatomicko – morfologické 
(tvarové)

fyziologické (funkční)

psychologické



VZTAHY MEZI ALELAMI 
STEJNÉHO GENU

1. Úplná dominance a recesivita

- dominantní alela úplně potlačí projev 
recesivní alely; dominantní alela je tedy 
taková, která se projeví i v heterozygotní 

kombinaci



Např.:

A-červený květ 

a-bílý květ

AA 
homozygotní 

genotyp 

Aa
heterozygotní 

genotyp 

aa
homozygotní 

genotyp 



2. Neúplná dominance a recesivita

-dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, 
recesivní alela se také částečně projeví

Např.:

A-červený 

květ 

a-bílý

květ

AA 
homozygotní 

genotyp 

aa
homozygotní 

genotyp 

Aa
heterozygotní 

genotyp



3. Kodominance

-obě přítomné alely se u heterozygota 
projeví v celé míře a navzájem se 

neovlivňují, 

-např.: u krevních skupin



GENETIKA ČLOVĚKA

Lidský chromozóm - součást jádra každé 
lidské buňky, obsahuje DNA a bílkoviny, 

jsou v něm uloženy geny

Chromozómy se v buňkách nacházejí v tzv. 
sadách, každá sada obsahuje 23 

chromozómů.



Tělní (somatické) buňky obsahují 2 sady 
chromozómů, tj. 46; jsou tzv. diploidní.

Pohlavní buňky (gamety) obsahují jen 1 sadu 
chromozomů, tj. 23; jsou tzv. haploidní.

V každé sadě je vždy 1 pohlavní chromozóm, 
buď X nebo Y (liší se tvarem i genetickou 

informací).

V tělních buňkách muže se objevuje kombinace 
XY, u žen je to kombinace XX.



CHROMOZÓMY V TĚLNÍCH 
BUŇKÁCH

MUŽE ŽENY



VYUŽITÍ GENETIKY

lékařství (odhalování vývojových 
vad, testy otcovství, ….),

zemědělství (šlechtění nových odrůd 
R., nových plemen Ž., …),

kriminalistika, aj.


