
Monohybridismus s úplnou dominancí 
 

1. Normálně pigmentovaný muž se ožení s albinotickou ženou. Jejich první dítě je albinotické. Jaké 
jsou genotypy všech tří osob? Budou-li mít rodiče více dětí, jaká je pravděpodobnost, že budou 
albinotické? 

 
2. U skotu je bezrohost dominantní vůči rohatosti. Jaké potomstvo můžeme očekávat ze zkřížení 

bezrohého býka s rohatými kravami, když víme, že jedna z nich již dříve při zkřížení s týmž býkem 
porodila rohaté tele? 

 
3. Černá barva srsti je u skotu dominantní vůči červené. Po zkřížení s jedním a týmž černým býkem 

porodila červená kráva Běla černé tele, stejně jako černá kráva Žofka, ale černá kráva Zorka tele 
červené. Co se dá říci o genotypech jednotlivých zvířat? 

 
4. U tykví je bílá barva plodu dominantní nad žlutou. Alela W podmiňuje bílé zbarvení, alela w žluté 

zbarvení plodu. 
a) Po vzájemném křížení tykví s bíle a žlutě zbarvenými plody se objevila v potomstvu asi 

polovina bílých a polovina žlutých. Jaké byly genotypy rodičů? 
b) Jak budou zbarveny plody po křížení žlutoplodých rostlin z předešlého příkladu? 
c) Při křížení tykví s bílými plody byly získány asi ¾ potomků s bílými a ¼ potomků se žlutými 

plody. Jaký byl genotyp rodičů? 
d) Po křížení mezi rostlinami s bílými a žlutými plody měli všichni potomci plody bílé. Jaké bude 

potomstvo po křížení F1 mezi sebou? 
 

5. U okurky jsou listy typicky dlanité, je však znám gen, který podmiňuje vějířovité listy nazývané 
„Ginkgo“. Po křížení homozygotní rostliny s listy dlanitými s homozygotní rostlinou s listy „Ginkgo“ 
byly listy všech rostlin F1 dlanité. Která z obou alel je dominantní? Uveďte genotypy rodičů a 
potomků. 

 
6. Bezrohost u dobytka (P) je dominantní (p). Bezrohý býk byl pářen se třemi kravami. S krávou A, 

která byla rohatá, byla telata bezrohá. S krávou B, která byla rohatá, byla telata rohatá. S bezrohou 
krávou C byla telata rohatá. Jaké byly genotypy těchto čtyř zvířat a jejich potomků? 

 
7. U člověka jsou hnědé oči jednoduše dominantní nad modrými. 

a) Děti hnědookého muže a modrooké ženy byly všechny hnědooké. Jaké byly genotypy všech 
členů rodiny? 

b) Hnědooký muž, jehož oba rodiče měli hnědé oči, se oženil s hnědookou ženou, jejíž otec měl 
hnědé oči a matka modré oči. Měli jedno modrooké dítě. Jaké byly genotypy všech těchto 
jedinců?  

c) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě dvou heterozygotních hnědookých rodičů bude 
modrooké? Je-li první dítě hnědooké, jaká bude pravděpodobnost, že druhé bude 
modrooké? 

 

 
 
 
 
 
 



Monohybridismus s neúplnou dominancí 
 

8. U andaluského plemene slepic podmiňuje alela B tmavou barvu peří, alela b bílou. Slepice 
heterozygotní mají peří modravé. Jaké bude potomstvo po křížení modravé slepice s kohoutem  

a) s tmavým peřím 
b) s modravým peřím? 
c) s bílým peřím? 

 
9. U nocenky je červené zbarvení květů (R) neúplně dominantní na bílým (r). Heterozygotní rostliny 

mají květy růžové. Jaké bude zbarvení květů rostlin F1 a F2 při křížení červeně kvetoucí rostliny 
s bílou? Jaké bude potomstvo z křížení F1 a s červenokvětým rodičem a s bělokvětým rodičem? 
 

10. U shorthornského plemene skotu vyvolává alela R červené zbarvení, alela r bílé zbarvení, 
v heterozygotním stavu jsou jedinci strakatí. Jaké získáme potomstvo při křížení strakatého skotu 
navzájem? Jak bude vypadat složení potomstva, jestliže zkřížíme bílého jedince se strakatým? 

 

Kodominance 
 

11. Jestliže osoba s krevní skupinou AB uzavře sňatek s osobou patřící ke skupině 0, jaké budou krevní 
skupiny jejich dětí? 
 

12. Určete genotypy rodičů: 
a) Jeden z rodičů měl krevní skupinu A, druhý B, u dětí byly zastoupeny všechny 4 skupiny. 
b) Oba rodiče měli krevní skupinu A, ¾ jejich dětí krevní skupinu A a ¼ skupinu 0. 
c) Otec měl skupinu AB, matka B a jejich děti z ¼ A, ¼ AB a ½ B. 

 

13. Kterého z mužů lze vyloučit jako otce dítěte? 
a) matka má krevní skupinu B, dítě 0, jeden muž A, druhý AB. 
b) matka má krevní skupinu B, dítě AB, jeden muž A, druhý B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dihybridismus s úplnou dominancí 
 

14. U tykve je bílý plod (W) dominantní nad žlutým (w), a diskovitý tvar plodu (D) dominantní nad 
kulatým tvarem (d).  

a) Rostlina homozygotní pro žlutou barvu plodu a diskovitý tvar plodu byla křížena s rostlinou 
homozygotní pro bílou barvu plodu a kulatý tvar. Jaký bude fenotyp potomstva F1 a F2, 
fenotyp potomstva při křížení F1 s rodičem žlutoplodým diskovitým, fenotyp potomstva při 
křížení F1 s rodičem s bílými kulatými plody? 
 

15. U morčat je hrubá srst (R) dominantní nad hladkou srstí (r) a černá barva srsti (B) dominantní nad 
bílou (b).  

a) Zkřížíme-li hrubosrsté černé morče homozygota s hladkosrstým bílým, jaký bude fenotyp 
jedinců F1 a F2, jaký bude fenotyp potomstva, které vznikne křížením F1 s hrubosrstým 
černým rodičem a potomstva, které vznikne křížením F1 s hladkosrstým bílým rodičem? 

b) Jaký podíl jedinců hrubosrstých černých bude v F2 předchozího příkladu homozygotní pro 
oba znaky? 

c) Při křížení hrubosrstého černého morčete s hrubosrstým bílým bylo v potomstvu 28 
hrubosrstých černých, 31 hrubosrstých bílých, 11 hladkosrstých černých a 9 hladkosrstých 
bílých morčat. Jaké byly genotypy rodičů? 

d) Dvě hrubosrstá černá morčata křížena navzájem měla dva potomky, jednoho hrubosrstého 
bílého, druhého hladkosrstého černého. Jestliže tito rodiče budou spolu pářeni dále, jaké 
potomstvo od nich můžeme očekávat? 

 
16. U slepic jsou opeřené nohy (F) dominantní nad holými (f) a hráškovitý tvar hřebene (P) dominantní 

nad jednoduchým (p).  
a) Dva kohouti A a B byli pářeni se dvěma slepicemi C a D. Všichni čtyři jedinci měli opeřené 

nohy a hráškovité hřebeny. Kohout A dal s oběma slepicemi všechno potomstvo opeřené 
s hráškovitým hřebenem. Kohout B se slepicí C dal potomstvo opeřené i neopeřené, avšak 
pouze s hráškovitými hřebeny, se slepicí D však dal všechny potomky opeřené, avšak část 
s hráškovitými a část s jednoduchými hřebeny. Jaké byly genotypy obou kohoutů a slepic? 

b) Všechno potomstvo opeřeného kohouta s hráškovitým hřebenem a neopeřené slepice 
s hráškovitým hřebenem bylo opeřené. Většina potomků měla hráškovitý hřeben, ale 
objevili se i někteří jedinci s hřebenem jednoduchým. Jaké byly genotypy rodičů? Jaké 
potomstvo bychom dostali, kdybychom tuto slepici křížili s jedním z jejích opeřených synů 
s jednoduchým hřebenem? 

 
17. Předpokládejme, že u člověka dominuje hnědá barva očí (B) nad modrou (b) a praváctví R nad 

leváctvím r.  
a) Modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou ženou s leváctvím. Žena 

pocházela z rodiny, jejíž všichni členové byli po řadu generací hnědoocí. Jaké budou mít 
děti? 

b) Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou, oba byli praváci. Jejich první dítě modré oči, 
ale bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství? 

c) Modrooký muž se oženil s hnědookou ženou, oba byli praváci. Měli dvě děti, z nichž jedno 
bylo levák s hnědýma očima a druhé pravák s modrýma očima. V dalším manželství s jinou 
ženou, která byla rovněž pravák a hnědooká, měl tento muž devět dětí, které byly všechny 
hnědooké a praváci. Jaké byly genotypy muže a obou jeho žen? 

 

 

 

 



Dihybridismus s neúplnou dominancí 
 

18. U ředkviček je kulovitý tvar (G) neúplně dominantní nad mrkvovitým (g), u hybrida se vytváří tvar 
řepovitý (Gg). Karmínová barva (R) je dominantní nad bílou (r). Jak bude vypadat fenotyp F1, jestliže 
zkřížíme homozygotní červenou ředkvičku s kulovitou hlízou s homozygotní bílou ředkvičkou 
s mrkvovitým tvarem? Jaké fenotypy a v jakém zastoupení se vyštěpí po křížení RrGg x RrGg? Jaký 
bude podíl jedinců F2, kteří se podobají vnějším vzhledem křížencům F1? 
 

19. U pšenice je dlouhý klas (L) neúplně dominantní nad klasem krátkým (l) a tmavohnědá barva plev 
(B) se u některých odrůd dědí neúplně dominantně proti světle žluté barvě (b). Jaký bude fenotyp 
F1, kříženců dlouhoklasých hnědých pšenic s krátkoklasými světlými, všechno homozygoti? Jaké 
budou fenotypy a v jakém zastoupení se vyštěpí v F2? Jak budou vypadat nově vzniklé homozygotní 
rostliny s jinými znakovými kombinacemi? 
 

20. U krav je bezrohost (P) dominantní nad rohatostí (p). U shorthornského plemene vyvolává alela R 
červené zbarvení, alela r bílé zbarvení, v heterozygotním stavu je barva intermediární (‚roan‘).  

a) Křížíme-li homozygotního bezrohého bílého býka s rohatou červenou krávou, jaký bude 
fenotyp F1 a F2? 

b) Jaké potomstvo můžeme očekávat, jestliže strakatá rohatá jalovička, která vznikla z křížení 
rohaté bílé krávy s bezrohým strakatým býkem, bude pářena se svým otcem? 

 


