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VZNIK NOVÝCH BUNIEK

• Pri raste alebo obnove organizmu

• Dochádza k deleniu jadra

• Zdvojovaniu DNA( tvorbe kópií)

• Prenos genetickej informácie do 
nových buniek



TELOVÉ BUNKY

• stály počet chromozómov( fazuľa 22, pes 78, človek 46)

• delia sa mitózou

• z jednej materskej vznikajú 2 dcérske 

• dcérske bunky majú rovnakým počet chromozómov ako materské

• Genetická informácia je prítomná v jadrách buniek 2x ( jeden gén od otca,
druhý od matky)



POHLAVNÉ BUNKY

• Vznikajú delením meiózou

• Z jednej materskej vznikajú 4dcérske

• Počet chromozómov sa zmenšuje na polovicu ( 23)



VZHĽAD A VLASTNOSTI JEDINCOV

• Závisia od génov a ich foriem

Forma génu je alela

a. dominantná( prevládajúca)

b. recesívna( potlačená)



ÚPLNÁ 
DOMINANCIA

•Výrazný 
prejav 
dominantnej 
alely v 
alelovom
páre 

NEÚPLNÁ 
DOMINANCIA

•Nevýrazné 
pôsobenie 
dominantnej 
alely

•Potomok má 
svoj 
špecifický 
znak

VZŤAHY MEDZI ALELAMI



JOHANN GREGOR MENDEL

• opát augustiniánskeho kláštora 

• biológ nemeckej národnosti 
pôsobiaci v Česku

• zakladateľ genetiky 

• zaoberal sa krížením hrachu

• Skúmal zákonitosti, spôsob a pravidlá 
dedenia jednotlivých znakov u 
organizmov

• Definoval zákony dedičnosti

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=alely_dedicne_faktory_dedicnost_znaku_dominancia_fenotyp_geneticke_poruchy_genotyp_jeden_znak_mendel_monohybridna_princip_dominancie_prvy_mendelov_zakon_punnett_punnettov_s&1


ZÁKLADNÉ POJMY

A- Dominantná( prevládajúca)alela

a- Recesívna( potlačená) alela

aa- recesívny homozygot

AA- dominantný homozygot

Aa- heterozygot

F1- prvá generácia potomkov

P-generácia rodičov

G-gaméty( pohlavné bunky)





1.PRÍKLAD KRÍŽENIA

A- Čierna farba pudlíka    a- hnedá farba pudlíka

• Čierny pudlík- AA, Aa

• Hnedý pudlík- aa

P:            AA(čierny pudlík )           x          aa( hnedý pudlík)

G:          A         A a a ( kombinujeme navzájom 
všetky alely rodičov)

F1:                             Aa         Aa Aa Aa

Všetky čierne pudlíky



2.PRÍKLAD

P:              Aa(čierny pudlík )           x          Aa( čierny pudlík)

G:                       A a x           A a

kombinujeme navzájom všetky alely rodičov

F1:                         AA Aa aA aa

(3:1)- 3čierne, 1 hnedý



3. PRÍKLAD

P:              AA(čierny pudlík )           x          Aa( čierny pudlík)

G:        A         A A a ( kombinujeme 
navzájom všetky alely rodičov)

F1: AA Aa AA Aa

Všetky čierne pudlíky



DOMÁCA ÚLOHA- 4. PRÍKLAD
KRÍŽ DVOCH PUDLÍKOV S NASLEDOVNÝMI ALELAMI

P:              Aa(čierny pudlík )           x          aa( hnedý pudlík)

G:                                                    

F1:                                                     


