


Pre rýchle zopakovanie:

• GENOTYP = súbor všetkých dedičných informácií
organizmu (génov)

• FENOTYP = súbor pozorovateľných vonkajších znakov a 
vlastností, vonkajší prejav genotypu

• ALELY = rozdielne formy toho istého génu

• HOMOZYGOT = organizmus, ktorý z hľadiska určitého génu 
obsahuje dvojicu funkčne zhodných alel (pr. aa, BB, ...)

• HETEROZYGOT = organizmus, ktorý z hľadiska určitého 
génu obsahuje dvojicu funkčne rozdielnych alel (pr. Aa, Bb)



U heterozygota je pre fenotypový prejav rozhodujúce
aký je funkčný vzťah medzi rozdielnymi alelami:

– DOMINANTNÁ – alela je plne funkčná a 
prevláda nad druhou

– RECESÍVNA – nefunkčná alela, ktorá sa vo 
fenotype nijak neprejavuje

• AUTOZOMÁLNA DEDIČNOSŤ = viazaná
na nepohlavné chromozómy - autozómy
(pr. farba očí, vlasov, ...)

• GONOZOMÁLNA DEDIČNOSŤ = viazaná
na pohlavné chromozómy – gonozómy
(pr. daltonizmus, hemofília)



Ukážkové príklady
• Matka má modré oči. Alela pre modré oči je 

recesívna. Otec má homozygotne hnedé oči. 
Akú farbu očí bude mať ich potomok?

• Riešenie:
P-generácia: matka: aa x otec: AA
gaméty: a x A
F1 – generácia: Aa

• Záver: Potomok bude mať heterozygotne
hnedé oči.

???



Pr.2:
Alela A zodpovedá za vytvorenie zelenej farby hrachu, 

alela a za vytvorenie žltej farby hrachu. 
Alela B sa prejaví okrúhlosťou hrachu, kým alela b

zvráskaveným tvarom.
Krížime jedinca so zelenými okrúhlymi plodmi, ktorý je 
homozygot a jedinca so zvráskavenými žltými plodmi.

Riešenie: P-gen.: AABB   x     aabb
gaméty: AB,AB       ab, ab
F1-gen: AaBb (zelené okrúhle plody, heterozygot)

Pokračujeme v krížení do druhej filiálnej generácie:
AaBb x         AaBb

gaméty: AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab

Na výpočet použijeme kombinačný štvorec:



línia heterozygotov línia homozygotov

Výsledok:         Fenotypový štiepny pomer   9 : 3 : 3 : 1

gaméty AB Ab aB ab
AB AABB AAbB aABB aAbB
Ab AABb AAbb aABb aAbb
aB AaBB AabB aaBB aabB
ab AaBb AAbb aaBb aabb



Gonozómová dedičnosť – neplatí pre ňu to čo pre 
autozómovú, (prejaví sa aj recesívna alela)

- je dôležité, či je nositeľom znaku 
otec alebo matka

Príklad: Hemofília je gonozomálne viazané ochorenie. Otec 
hemofilik si zobral zdravú ženu. Určite potomstvo, ak 

a) žena nebola prenášačkou ochorenia
b) žena bola prenášačkou

Riešenie: a)
P-gen: otec:  XhY x matka XX
Gaméty: Xh , Y X, X
F1-gen: Xh X,  Xh X,  YX,  YX

Výsledok: Dievčatá budú zdravé, ale prenášačky (Xh X)
Chlapci budú zdraví XY



b)
P-gen: otec XhY x      matka XXh

Gaméty:              Xh , Y X,  Xh

F1-gen: XhX,   XhXh ,  XY,   XhY

Výsledok: 50% dievčat bude zdravých ale budú
prenášačky (XhX),  50% dievčat bude chorých 
(XhXh).

50% chlapcov bude zdravých (XY), 
50% bude mať hemofíliu (XhY).



Dedičnosť farby očí u človeka je 
zložitejšie geneticky podmienená, 
ale budeme modelovať situáciu 
s monogénne podmienenou 
dedičnosťou, keď gén pre hnedú
farbu očí je dominantný voči génu 
pre modré oči. 
Muž s modrými očami sa ožení
s hnedookou ženou, ktorej matka 
mala modré oči. 
Aká časť detí bude mať modré oči?



Hnedooký muž sa ožení s modrookou 
ženou a majú 8 detí – všetky 
s hnedými očami:

• a) môžeme si byť istí, že muž je 
homozygot

• b) ak 9-te dieťa má modré oči, môže 
táto informácia prispieť k riešeniu 
otázky? 



• Predpokladá sa, že hnedá farba očí
dominuje nad modrou (H-h) a praváctvo
nad ľaváctvom (P-p). Modrooký pravák 
sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú
dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, 
druhé modrooký pravák. V druhom 
manželstve si tento muž zoberie ženu, 
ktorá bola tiež hnedooká praváčka. Má
s ňou 9 detí – všetko praváci s hnedými 
očami. 

• Napíšte pravdepodobné genotypy muža 
a oboch žien!



• Šedý zákal očí je u človeka 
podmienený dominantným génom (Z-) 
a albinizmus recesívnym (aa). Gény 
sú lokalizované v rôznych 
chromozómoch. Z manželstva 
normálne pigmentovanej matky a otca 
so šedým zákalom sa narodila 
albinotická dcéra. 

• Na základe schémy napíšte 
pravdepodobný genotyp rodičov!



• U potkanov tmavé sfarbenie srsti 
závisí od dominantného génu (B-), 
hnedé sfarbenie podmieňuje 
recesívny stav. Normálna dĺžka srsti 
je determinovaná dominantnou alelou
R, krátka recesívnym stavom. 

• Urobte schému a uveďte výsledky 
kríženia medzi homozygotne čiernym 
jedincom s normálnou dĺžkou srsti 
a homozygotne hnedým jedincom  
s krátkou srsťou po F2 generáciu!



• U človeka je daltonizmus (farbosleposť) 
podmienená recesívnou alelou d lokalizovanou 
v nehomologickej časti chromozómu X 
(zjednodušený výklad)

• a) Ako odvodíte prognózu z hľadiska farbosleposti 
pre deti: 

– Farboslepého muža s normálne vidiacou ženou,
– Normálne vidiaceho muža s farboslepou ženou?

• b) Aké by boli genotypy muža a ženy, ktorých 
polovica synov by bola farboslepá?

• c) Aké by boli genotypy rodičov, keby sa 
farbosleposť prejavila u polovice synov aj 
u polovice dcér?

• d) V akých prípadoch by bolo celé potomstvo 
genotypovo rozdielnych rodičov dominantné?



• U človeka je hemofília podmienená
recesívnou alelou h lokalizovanou 
v nehomologickej časti chromozómu X. 
Muž postihnutý hemofíliou uzavrel sobáš
so svojou sesternicou. Matky oboch 
partnerov boli sestry, ktorých otec trpel 
hemofíliou. Manželom sa narodil jeden 
postihnutý syn, dve postihnuté dcéry 
a jedna zdravá dcéra.

– Určite genotypy všetkých členov rodiny!
– Aká je prognóza pre synov postihnutých 

dcér?
– Aká je prognóza pre synov zdravej 

dcéry?



• U ľudí je daltonizmus (farbosleposť) 
homozygotne recesívne ochorenie 
viazané na pohlavné chromozómy, kým 
albinizmus (strata pigmentácie) je 
recesívne ochorenie viazané na 
autozómy. 

• Aké deti budú mať albinotická žena 
s normálnym farbocitom, ktorá sa 
vydala za farboslepého, normálne 
pigmentovaného muža? 



Dĺžku tykadiel u mimozemšťanov 
podmieňuje vloha T1 a zelenú kožu T2. 
Dlhé tykadlá sú podmienené
prítomnosťou aspoň jednej 
dominantnej alely T1. t1 podmieňuje
vznik krátkych tykadiel. t2 
podmieňuje recesívne ružovú kožu. 

Aké potomstvo môžeme očakávať
z kríženia dvoch mimozemšťanov 
s genotypmi T1T1t2t2 x t1t1T2T2 ?

Uveďte aj F2 generáciu!



Veľa šťastia pri písomke ☺


