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 Staré Řecko 

 Anaximandros – člověk je ryba, která vylezla na souš 

 Aristoteles – samoplození 

 Církevní dogmatismus 

 Stvoření světa v Bibli 

 Nemožnost jiných názorů kvůli církevní totalitě 

 člověk v 9:00 hod 26. 10. 4004 př. n. l. 



 Stáří Země 4,5 – 4,6 mld let 

 Zemská kůra – před 4 mld let 

 Voda v tekutém stavu – před 3,85 mld let 

 Nejstarší nález uhlíku z živé hmoty – před 3,85 mld 
let 

 Vznik života – cca před 4 mld let 

 Fosílie prvních eukaryot – před 2,1 mld let 

 Fotosyntéza – před 2 mld let 

 První mnohobuněční – 600 mil let 



Lamarckismus - organismus se 

během života adaptuje na své 

prostředí a tyto adaptace předává 

svým potomkům. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Jean-baptiste_lamarck2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Lamarck_-_Philosophie_zoologique_1873_tome_2.djvu


 Centrální dogma molekulární biologie 

 DNA → RNA → Protein 

 Weismannovská bariéra 

 Epigenetické procesy 

 Genetická informace není návod, ale plánek 



1. Jedinci uvnitř druhu jsou variabilní.  
 
2. Část této variability je přenášena na potomky. 
 
3. V každé generaci je produkováno více potomků než 

kolik  jich dospěje a rozmnoží se. 
 
4. Přežívání a reprodukce nejsou náhodné. Ti, kteří 

přežijí a rozmnoží se, jsou nositeli výhodných znaků 
v rámci variability. Tím jsou předmětem přirozeného 
výběru. 



Základy dědičnosti 



 Náhodné posuny ve frekvenci alel v genofondu 
určité populace 

 Vzniká podrozdělením velké populace na malé 
subpopulace, které jsou od sebe navzájem 
izolovány 

 Silně kumulativní charakter 

 V populacích dojde k fixacím či eliminacím alel 

 Eliminován migrací mezi subpopulacemi 









 Změny ve struktuře genetického materiálu 
respektující pravidla zápisu genetické informace 

 Evoluce by se bez nich zastavila 

 Mutace jsou zdrojem genetických novinek 

 V jaderné i organelové DNA 

 Mnoho způsobů dělení mutací 





1. Genové – bodové mutace – substituce (transice x 
 transverze), delece, inzerce (mění čtecí rámec) 

2. Chromozomové – na úrovni jednotlivých chromozomů, tj. 
 úseků DNA (duplikace, triplikace, inzerce, delece, 
 transpozice, reciproká translokace, Robertsonovská 
 translokace, inverze) 

3. Genomové – na úrovni genomu 
A. Aneuploidie – změna počtu chromozomů (nuli-, mono-, tri- 

 somie) 

B. Euploidie – znásobení celé sady DNA (haploidizace x 
 polyploidizace) 

C. Fragmentace a fúze chromozomů – role při evoluci karyotypů 

 





Replikovací test 



 Mutace regulačních genů 
– zjednodušení tělesné 
stavby, ztráta orgánů, 
početní zmnožení, 
náhrada jednoho orgánu 
jiným (noha – tykadlo; 
např. Phasmatodea) 

 



 Předávání genů mezi populacemi 

 Mezi populacemi výměna migrantů 

 Urychluje nebo zpomaluje evoluci 

 Migrace velmi asymetrická 

 Genový tok omezeně i mezi druhy – mezidruhoví 
kříženci (omezená životnost) 

 Udržuje polymorfismus mezi populacemi 

 Zmenšuje rozdíly ve frekvenci alel mezi 
populacemi 



 Mutace, migrace a drift ruší rovnováhu                        
v populacích, mění frekvence alel nezávisle na 
změně adaptace organismů k prostředí 

 Přírodní výběr napomáhá adaptaci druhu                   
k prostředí a koriguje rušivé výsledky výše 
uvedených procesů 

 Genotypy s větší fitness mají v průměru více 
přežívajících potomků než genotypy s nižší fitness 

 Fitness je mírou efektivnosti rozmnožování daného 
genotypu 





Hβ+/Hβ+ redukce 

fitness (malárie) 

 

HβS/HβS redukce 

fitness (anémie) 

 

Hβ+/HβS maximální 

fitness 



Alela R – rezistence na warfarin 
Alela S – normální alela 
 
Nepřítomnost warfarinu (fitness): 
SS 1,00    SR 0,77   RR 0,46 
 
Přítomnost warfarinu (fitness): 
SS 0,68    SR 1,00   RR 0,37 
 





a) Mor (Yersinia pestis) b) Pravé neštovice (Poxviridae) 





 Hromadění a předávání genetické informace svázáno 
s konkrétními molekulami (DNA, RNA)                               
a s konkrétními molekulárními procesy (transkripce, 
replikace, …) 
 

 Nutně ovlivnění základními fyzikálně-chemickými 
zákonitostmi řídícími chování těchto molekul                   
a procesů 
 

 Evoluce biologické informace ovlivněna i procesy 
probíhajícími na úrovni nosičů genetické informace 
 

 Tyto procesy = evoluční tahy (mutační tah, reparační 
tah, molekulární tah a meiotický tah) 
 



Lidský genom 



 Genetická komplexita (C-

hodnota) – množství DNA 

přepočtené na haploidní 

genom nekoreluje 

s komplexitou organismu 

 

 Tzv. paradox genetické 

komplexity (u eukaryot se C 

liší 80 000 krát) 

 

 Možné vysvětlení v rozdílné 

frekvenci delecí a inzercí u 

různých organismů a výskyt 

polyploidizací genomu 





 Nejpravděpodobnější mechanismus fungování evoluce – nutná 
existence podrozdělení velké populace na malé subpopulace 
(cca stovky jedinců) 

 

1. V malých populacích dojde mutacemi, evolučními tahy                   
a následným působením driftu k vyselektování vhodných 
frekvencí alel, které podmiňují výhodný fenotyp (podmínkou 
nízký genový tok) 

 

2. V některých populacích se změna fixuje 

 

3. Migranti infiltrují populace sousední nebo zakládají populace 
nové a znak šíří, až postupně dojde k fixaci v rámci celého druhu 
(podmínkou vysoká migrace) 




