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GENETIKA

Překlad osvědčené učebnice Principles of Genetics,           

5th edition, J. Wiley, 2009

Autoři: D. Peter Snustad, Michael J. Simmons 

Rozsáhlá učebnice zahrnuje celou šíři genetiky včetně 

molekulární, populační a evoluční genetiky. 

Překlad nejnovějšího vydání zajistili odborníci 

brněnských vysokých škol 

(za VETUNI Brno prof. Hořín)

vydáno MU Brno 2009

nové vydání 2018
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PODSTATA ŽIVOTA

Obecná biologie (filozofie)

Vývoj názorů na podstatu života (výběr)

▪ starověké a středověké (náboženské) spekulativní (intuitivní, apriorní) –

nevědecké názory

▪ (17.) 18. st. rozvoj biologie, fyziky, chemie - základy vědeckých přístupů

a názorů

Mechanický materialismus – mechanicismus

(R. Descartes) 17. st., „živý organismus = složitý stroj“

Neomechanismus

19. st., život vysvětlován „fyzikálně-chemicky“ 

Vitalismus (dualistický názor: tělo + duše)

vis vitalis – životní síla, neovitalismus – zač. 20. st.

Holismus – (J. Ch. Smuts) – zač. 20. st., celostní pohled

„celek je víc než pouhý součet částí“, první náznaky chápání

HIERARCHIE ŽIVÝCH SOUSTAV



PRINCIP HIERARCHICKÝCH SYSTÉMŮ

= názor dnešní biologie

ŽIVOT je zvláštní forma organizovanosti hmoty

- LÁTEK, ENERGIE, INFORMACÍ – v hierarchických systémech 

ŽIVÁ SOUSTAVA je jednotka schopná samostatného života, hierarchický živý system

s cílovým chováním  směřující k - zachování existence soustavy a její reprodukci

ŽIVÍ JEDINCI (ORGANISMY) jsou velmi složité otevřené soustavy s vysokým stupněm

hierarchické uspořádanosti, se schopností udržovat samy sebe a se schopností

autoreprodukce a vývoje. 

Především se liší složitostí své organizace:

- organismus jednobuněčný/mnohobuněčný

- buňka v BK

- individua vyššího řádu (včelstvo)

- populace/druh

- buněčné a nebuněčné formy života - viry



OBECNÉ CHARAKTERISTIKY ŽIVÝCH SOUSTAV

1. PROSTOROVÁ a ČASOVÁ OHRANIČENOST

2. PODOBNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ: přítomnost NK a bílkovin

(nukleoproteinové soustavy), 

NK – genetická INFORMACE pro reprodukci živé soustavy a pro syntézu 

bílkovin (totožné genetické kódování), 

vysoká organizovanost a strukturální složitost 

3. SIGNALIZACE - reakce na impulsy (vstupy) ze svého okolí

4. REPRODUKCE(autoreprodukce): rozmnožují se

5. ONTOGENETICKÝ vývoj jedince

6. FYLOGENETICKÝ vývoj linie života (evoluce)

7. OTEVŘENOST Z TERMODYNAMICKÉHO HLEDISKA     

tok LÁTEK, tok ENERGIE, tok INFORMACE

8. AUTOREGULACE: systém zpětných vazeb

9. METABOLISMUS: souhrn metabolických reakcí zajišťujících přeměnu 

v toku LÁTEK a ENERGIE



BIOTA

BUNĚČNÉ FORMY ŽIVOTA

BAKTERIE/ARCHEA 14 000 +

JEDNOBUNĚČNÁ EUKARYOTA 200 000 (10% odhadovaných)

HOUBY 70 000 

ROSTLINY 275 000 

ŽIVOČICHOVÉ 1 030 000

CELKEM 1 589 000 

+ VIRY 5 500
každý buněčný organismus může mít 1 + a více druhů virů

na světě (na Zemi) 10 – 100 mil. druhů organismů



DNA BARCODING / METABARCODING

metody masivního paralelního sekvenování 

HTS = High Throughput Sequencing

k určení druhu se použije nejčastěji unikátní sekvence ribozomální DNA 

(něco jako unikátní specifický čárový kód).

BARCODING

METABARCODING



BAKTERIE a ARCHEA: gen 16S rRNA/rDNA

EUKARYOTA: gen 18S rRNA/rDNA

+ řada dalších genů a konzervativních sekvencí DNA



PROKARYOTA:      BAKTERIE × ARCHEA 

obrovská evoluční vzdálenost, oddělení v časné fázi evoluce života

DNA barcoding: Odhad 10 milionů druhů

přes 100 bakteriálních kmenů (phyllum)

Klasicky definovaných, kultivovatelných s určením biologických vlastností je cca 14 000 

bakteriálních (prokaryotických) druhů

podle jádrové části genomu

druhá část genomu – málo specifická díky intenzivnímu HGT (horizontal gene transfer) 

napříč “druhy” – mikroorganismy “šmelí” s geny výhodnými z hlediska jejich přežívání/evolučních

strategií

Analogie k smartphone

Operační systém mobilu = jádrová část genomu

Stáhnutelné Apps (aplikace) = druhá část genomu “vyšmelené geny”



BACTERIA

BACTERIA

ARCHEA

ARCHEA

EUKARYOTA



2019

LECA = Last Eukaryotic Common Ancestor
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HOUBY FUNGI

(dobře popsáno 70 tis.)

odhad:   2 – 4 mil. druhů

včetně

řady rostlinných a živočišných patogenů

mykorhizní druhy - cca 80 % vyšších 

rostlin přijímá část minerálních látek          

a vody prostřednictvím mykorhizních hub

v 1 g půdy až několik set druhů!



VIRY
nevznikly ze společného ancestrálního předka nelze u nich konstruovat fylogenetický strom života

infikují všechny buněčné systémy (eukaryota, bakterie, archea)

jsou největším zdrojem genetické diverzity na zemi –

významně ovlivnily a ovlivňují evoluci

TAXONOMIE

Klasifikace podle Davida Baltimora

2019: 5500 dobře charakterizovaných virů 

– druhů (v 150 čeledích 14 řádů)

Od r. 2016: v taxonomii virů jsou platné metagenomické sekvence

bez pořízení izolátu nebo přímých biologických dat

např. počet bakteriofágů v oceánech se odhaduje na 4 x 1031



SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2

způsobuje onemocnění covid19 (coronavirus disease 2019)

obalený jednovláknový RNA virus s pozitivní polaritou



1 circovirus 17-20 nm 

(nejmenší virus)

2 polyomavirus

3 papilomavirus

4 bakteriofág z čeledi 

Myoviridae

5 Adenovirus

6 virus chřipky

7 virus vztekliny

8 HIV

9 poxvirusvirus Ebola

mimivirus

10 pandoravirus (1 μm)



ČLOVĚK Z BUNĚK

3,72 x 1013 (1012 -1016) buněk eukaryotických „vlastních“

cca 200 diferencovaných typů

1013(14) bakteriálních buněk (charakteristický mikrobiom)

odhad: až 35 000 druhů ve střevech                                  

1 g tenkého střeva 109 bakterií                                  

1 g tlustého střeva 1011 bakterií

300–500 druhů v ústech

120 druhů na kůži (1 cm2 – 106 bakterií)

jen cca 100 bakteriálních druhů je patogenních

1015 virových partikulí



KONCEPCE HOLOBIOTNÍHO SYSTÉMU

tradičně: organismus (člověk, …)  jako soubor buněk se stejnou genetickou (dělení oplozeného 

vajíčka, …)

moderně: HOLOBIOTNÍ SYSTÉM  makroorganismus (člověk, …)

+ spolužijící mikroorganismy (mikrobiota) 

+ parazitární makroorganismy

1 člověk – cca 22 tis. genů  + mikrobiota (odhad – 1 mil. až přes 40 mil. genů)

MIKROBIOM: viry, bakterie, archea, jednobuněčná eukaryota, houby (kvasinky)

kůže, nosní sliznice, duť. ústní - trvalá kolonizace řadou druhů mikroorganismů

pochva – hl. Lactobacillus crispus – tvorba kys. mléčné, pH 4.5

TLUSTÉ STŘEVO 

4 × 1013 mikroorganismů, 95% striktně anaerobní bakterie: Bacteroides, Bifidobacterium, 

Eubacterium, Peptostreptococcus, Peptococcus (> 2000 druhů)

1-2 kg bakterií v tlustém střevě (2 % těl. hmotnosti), 

cca 250 g stolice denně (60-90 % bakterie), 

DRUHOVĚ, individuálně, skupinově, etnicky, pohlavně specif. MIKROBIOM

Bakterie mikrobiomu spotřebují 10-20 % energie z přijaté potravy.

(zdůvodnění proč ATB fungují jako růstové stimulátory)  



VÝHODY

- rozklad obtížně zpracovatelné potravy

celulóza (tráva), lignin (dřevo), keratin (peří) 

- tvorba vitamínů  B a K

- kolonizující nepatogenní bakterie neumožní uplatnění patogenních bakterií

- modifikace metabolitů k usnadnění vstřebávání 

- STIMULACE IMUNITNÍHO SYSTÉMU zejména v prvních měsících až letech po narození                             

(u člověka do tří let!)

Hypotéza: střevní mikroflóra má klíčový význam pro nastavení imunitního systému, 

které bude určovat odolnost jedince po celý jeho život

NEVÝHODY, RIZIKA

- Šíření infekce mimo střevo

- Produkce toxinů

- Produkce falešných neurotransmiterů

PORUŠENÍ MIKROBIOMU (ATB a další ovlivnění)

- Exponenciální nárůst autoimunitních onemocnění

- Psychické poruchy (poruchy produkce neurotransmiterů)

- Obezita, - Chronický únavový syndrom, …

OPRAVA POŠKOZENÉHO MIKROBIOMU – fekální transplantace



DĚJINY BIOLOGIE 

představy o životě byly vždy spjaty s úrovní společenského vědomí určité doby

STAROVĚK Helénská kulturní oblast

ARISTOTELES (nar. 384 – zemřel 322 př. n. l., 4. st. př. n. l.)

největší filozof antického Řecka, polyhistor

mj. zakladatel biologie, zoologie a veterinární medicíny

kniha Historia animalium - popis cca 500 druhů živočichů,

u řady druhů také nemoci a jejich léčení (aplikace Hippokratovy medicíny 

do oblasti léčení zvířat)

rozmnožování živočichů, komparace živočišných orgánů

autor teorie abiogeneze - samoplození

PLINIUS (79 – 23 př. n. l., 1. st. př. n. l.)

starověký Řím, polyhistor, přírodovědec

kniha Naturalis historia (37 kapitol, sesbírány poznatky 500 autorů)
(při studiu erupce Vesuvu se otrávil sopečnými plyny a zalila ho láva)

GALENOS (2. st. n. l.)

ucelený systém lékařské vědy – pozorování, pitvy i spekulace

vydání z r.  2022



PLATON

ARISTOTELES

autor Lysippos, 330 BC

ARISTOTELES

autor Raffael Santi, 1500 AD 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/La_scuola_di_Atene.jpg


STŘEDOVĚK

vzestup křesťanství – potlačení přírodovědného bádání 

rozvoj poznání pokračuje hlavně

v mimoevropské oblasti

ARABSKÝ SVĚT

ABU ALI IBN SÍNÁ, AVICENA

980-1037 n. l.

Tadžik, encyklopedie lékařství 

Kánon medicíny



DALŠÍ VÝVOJ BIOLOGIE
1651 W. HARVEY Omne vivum ex ovo, krevní oběh v lidském těle,       

odmítnutí teorie samoplození

1677 A. LEEUWENHOEK práce s mikroskopem, pozorování spermií

1735 C. LINNÉ Systema naturae (Soustava přírody), třídění organismů

J.B. LAMARCK

1802 – termín biologie

1809 – první ucelený názor na vývoj přírody Philosophie zoologique

1837 J.E. PURKYNĚ, 1839 M.J. SCHLEIDEN, T. SCHWANN buněčná teorie

Ch. DARWIN

1859 – O vzniku druhů přírodním výběrem

1871 – Původ člověka a pohlavní výběr

Darwinismus - základ moderní teorie evoluce

1865 J. G. MENDEL základy genetiky – MENDELOVY ZÁKONY

1866 E. HAECKEL

biogenetický zákon: ontogeneze je zkráceným opakováním fylogeneze

definoval ekologii jako nauku o vztazích mezi organismy a jejich prostředím

1871 R. VIRCHOW každá buňka vznikla z buňky Omnis cellula e cellula



1924 A.I. OPARIN Původ života – teorie o vzniku a vývoji života na Zemi

1933 T.H. MORGAN vysvětlení funkce chromozomů, MORGANOVY ZÁKONY

1953 (1962 Nobelova cena) J.D. WATSON, E.H. CRICK, M.H.F. WILKINS objev struktury DNA +    

Rosalinda FRANKLINOVÁ

1974 A. CLAUD, C.R. DUVE, G.E. PALADE

objev ribozomů a lysozomů

1992 E.H. FISCHER, E.G. KREBS

význam fosforylace bílkovin pro přenos

signálu v buňce a pro regulační procesy

1996 – první klonovaný savec 

ovce Dolly (1996–2003, som. buňka ml. žl.)

do r. 2006 – pes, kočka, skot, kůň,

myš, prase, koza, králík, potkan…

2000… určení kompletní nukleotidové sekvence

lidského genomu

Royal Museum in Edinburgh
2001 první geneticky modifikovaná opice, člověk



TRENDY PRO 21. STOLETÍ

rozvoj molekulární biologie, biochemie, farmakologie, výpočetní techniky  → integrace těchto 

oborů

GENOM – GENOMIKA
selektivní informace o pacientově DNA (rizika onemocnění, správná farmakoterapie)

PROTEOM – PROTEOMIKA proteiny v organismech

TRANSKRIPTOM – TRANSKTRIPTOMIKA kompletní soubor mRNA v buňce, exprese genů

GLYKOM – GLYKOMIKA
soubor všech sacharidů v buňce

glykosylace proteinů (posttranslační modifikace)

METABOLOM – METABOLOMIKA  soubor nízkomolekulárních látek v buňce

Přístupy:

IN VIVO

IN VITRO

IN SILICO – matematické modelování vztažené k biochemickým pochodům



VÝVOJ BIOLOGIE V ČESKU A NA VFU BRNO

JAN  EVANGELISTA  PURKYNĚ (1787-1869)

škola v Libochovicích na Litoměřicku

piaristické gymnázium, piaristický řád 

učitelem v Litoměřicích, zájem o přírodní vědy

studium filosofie na Pražské univerzitě

1814 – 1818 studium lékařské fakulty v Praze,

asistent na ústavu anatomie v Praze 

1823 – 1850 Vratislav (Wroclaw), katedra fyziologie,                        

publikace nejvýznamnějších objevů, široký mezinárodní ohlas    

1850 – 1869 Praha

na univerzitě přednášel fyziologii do svých 80 let



1853 prosadil vydávání přírodovědeckého časopisu ŽIVA v češtině (!) 

(časopis VESMÍR)

Položil základ akademie jako vědecké instituce u nás:

Královská česká společnost nauk 

dnes Akademie věd České republiky

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.natur.cuni.cz/faculty/aktuality/z_vesmir2010_0708_dv1.jpg&imgrefurl=http://www.natur.cuni.cz/faculty/aktuality/mimoradne-letni-dvojcislo-casopisu-vesmir-vyjde-s-autory-clanku-z-prirodovedecke-fakulty-uk&usg=__MzwmpITuDaoYO5oVKv3-LJVvwp8=&h=3484&w=2445&sz=2588&hl=cs&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IQjnkjLo2i8vXM:&tbnh=150&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3DVESM%25C3%258DR%2B%25C4%258Dasopis%26um%3D1%26hl%3Dcs%26rlz%3D1W1SUNC_cs%26as_st%3Dy%26tbs%3Disch:1


OBJEVY
• pozorování očního pozadí zaživa, princip oftalmoskopie zavedené v r. 1850

• popis typů kreseb kožních lišt - základ daktyloskopie

• lokalizace čidla pro vznik závrati v hlavě

• 1820 – 1829: fyziologická farmakologie

• význam pokusu na vlastním těle u látek ovlivňujících psychické a smyslové funkce

(kafr, opium, alkohol, terpentýn, muškátový ořech)

• napravování řečových vad (rukopis nalezen v Berlínské akademii v r. 1960)

• rozlišil subjektivní a objektivní zrakový prostor, princip refrakterní fáze oka = princip

kinematografie

• 1937 podal nástin BUNĚČNÉ TEORIE

• studoval řadu buněk, z nichž některé byly po něm pojmenovány: např. Purkyňovy buňky

(neurony v mozečku)

• průběh svalových vláken v srdci, sání krve v srdci, Purkyňova vlákna – součást

převodního systému v srdci

• význam HCl pro trávení

• dynamika řasinkového pohybu

FYZIOLOGIE - přírodní věda vycházející z pozorování a pokusu a navazující na poznatky

z chemie a fyziky



JOHANN GREGOR

MENDEL
(1822-1884)

zakladatel GENETIKY

vynikající experimentátor  

čtyři základní genetická

pravidla (1865)

zavedl pojem dominantní a 

recesívní znak  

a matematicky vyjádřil 

frekvenci jejich výskytu, 

tzv. štěpný poměr

slavíme 200 let od Mendelova narození

autor Theodor Charlemont, 1910



Na VETUNI Brno od r. 1933 samostatný BIOLOGICKÝ ÚSTAV

Prof. MUDr. et MVDr. h.c. Edward BABÁK (1873-1926) 

fyziolog živočichů a lékař, studoval adaptační

schopnosti organismů, zakladatel české srovnávací fyziologie

průkopník darwinismu a mendelismu

první rektor VŠV Brno (1919-1921)

předtím profesor LF KU v Praze, přednášel biologii v rámci fyziologie

Prof. MVDr. Tomáš VACEK (1889-1942) umučen v Mauthausenu, 

žák prof. Babáka, učitel zoologie, fyziologie 

Prof. PhDr. et MVDr. h.c. Oldřich V. HYKEŠ

Po II. sv. válce:

Prof. MVDR. Václav DYK, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří CHURÝ, DrSc. 

Prof. MVDr. Rudolf HRABÁK, CSc. 


