
Genetika pre začiatočníkov 

 

1 Recesívne vlohy 

1.1 Vznik heterozygota: 

Vezmime si príklad, že párime Albinotické zviera /aa/ so zvieraťom s Normálnym sfarbením /AA/.   
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Z tabuľky vyplýva že v prvej generácií vzniká uniformná generácia heterozygotov /Aa/, ktoré budú mať 
prírodne sfarbenie, ale budú niesť jeden albinotický gén.  

Ak párime dva zvieratá, ktoré sú heterozygotné na ten istý gén získame nasledovné. 

 

 

 

Z tabuľky vidíme, že nám vznikne fenotypový pomer 1:3 /1x Albino a 3x Normal/. Genotyp je však v pomere 
1:2:1 /1x Albin aa, 2x Hetero Aa a 1x Normal AA/. Tu nastáva problém že tretina normálne sfarbených 
mláďat je štiepiteľná na albino ale bez spätného kríženia nevieme zistiť ktoré to sú. Ak vezmeme do úvahy, 
že 3 sú 100 % ale len 2 z nich sú heterozyti, tak 66 % mladých sú heterozytné na Albino a 33% sú Normal.  

 

1.2 Vznik dvojitého heterozygota 

Vezmime si, že máme samca Anery a samicu Hypo. Ich spojením dostaneme uniformnú generáciu dvojitých 
heterozygotov.  
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Tie po opätovnom prekrížení dostaneme: 
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Ak si to zhrnieme dostaneme fenotypovo: 

 9/16 normálne sfarbené zvieratá 66% hetero  Anery a Hypo 

 3/16 Anery 66% hetero Hypo 

 3/16 Hypo 66% hetero Anery 

 1/16 Ghost  /Anery+Hypo/ 

 

Genotypovo:  

 1/16 normálne sfarbené bez iných génov 

 2/16 normálne sfarbené hetero na Anery  

 2/16 normálne sfarbené hetero na Hypo 

 4/16 normálne sfarbené hetero na Anery a Hypo 

 1/16 Anery 

 2/16 Anery hetero Hypo 

 1/16 Hypo  

 1/16 Hypo hetero Anery 

 1/16 Ghost /Anery + Hypo/ 

 

1.3 Vznik multiheterozygotov 

V súčasnosti  existuje okolo dvadsať rôznych recesívnych génov, ktoré sú medzi sebou kombinovateľné. To 

nám umožňuje vznik rôznych kombinácií, ale postup je stále ten istý. Pravdepodobnosť  zdedenia  všetkých 

génov v jednom zvierati sa však dramaticky znižuje.  Napríklad pre zdedenie všetkých vlôh pri párení 

 štvornásobného heterozygota je 0,39 %. 

2 Co-dominantné vlohy 

Co-dominantný gén je gén, ktorý je dominantný nad iným a má super formu. U užoviek červených je len 
jeden takýto prípad a ten vzniká pri krížení génu Ultra s génom Amelano. 
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Všetky mladé budú genotypicky aj fenotypicky rovnaké – Ultramelano. Pri opätovnom krížení dostaneme 
zaujímavejšie výsledky. 
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Dostali sme 1x Ultra, 2x Ultramel a 1x Amelano. 
 



3 Dominantné vlohy 

K tejto problematike asi len stručne. Dominantné gény prevládajú vždy. Takže ak krížime Tesseru 
s normálom, všetky mladé budú Tessera. 
 
 

Zhrnutie 

Treba si uvedomiť, že všetko toto je logické a teoreticky presné. Genetika si v praxi však robí čo chce, a tak 

Vám z párenia dvoch heterozygotov môže bez problémov vyjsť vyššie percento homozygotov ako je 

predpokladaných 25%, alebo naopak ani jeden. 

 

Slovníček 

Alela dedičný základ znaku, každý rodič poskytuje jeden 

Co-dominancia  čiastočná nadradenosť, má super formu 

Dominancia  úplne potlačuje iné gény 

Fenotyp  súhrn všetkých pozorovateľných znakov a vlôh zvieraťa 

Genotyp  súhrn všetkých génov, vrátane tých, ktoré nie sú viditeľné 

Gén  úsek DNA, v ktorom je uložená genetická informácia, skladá sa z dvoch alel, jednej od 
každého rodiča 

Heterozygot   zviera s rôznymi alelami  na jednom lókuse 

Homozygot   zviera s oboma rovnakými alelami na jednom lókuse 

Recesivita   podriadenosť génu voči inému génu 
 
 
 
 
 

G-geckos 


