
Vědecké objevy    

!  Tvořivý vědec vidí to, co vidí každý, ale 
napadne ho to, co nenapadlo nikoho jiného 
(Albert Szent-Györgyi) 

!  Kreativní vědci dovedou vytušit, že cesta z A 
do C nevede přes B, ale možná přes Y nebo Z. 

    
!  Za většinu nových myšlenek nevděčíme 

institucím nebo skupinám, nýbrž jednotlivým 
nadaným lidem, kteří jsou nejen inteligentní a 
vytrvalí, ale i odvážní (Gottfried Schatz) 



Mendel známý i neznámý 

Jiřina Relichová, emeritní prof. MU,  
Genetická konference 2018, Bratislava 



Jaké národnosti byl 
Johann Mendel? 



Hynčice, obec Vražné 



Mendelův rodný dům v roce 1920 
 Hynčice (Heinzendorf), obec Vražné 

r. 1822 měla obec 72 stavení 



Mendelův rodný dům po rekonstrukci zemědělské usedlosti v roce 2007 

Nadační fond G. J. Mendela 
„Mendelův rodný dům“  
  



*19.4. 1789, +18.1. 1857                                        *22.1. 1794, +28.3. 1862  
    Anton  Mendel                                                       Rosina Swirtlich 

*1820 Veronika    * 1822 Johann               *1827 Terezie 
                                                     
(Alois Sturm)                                   (Leopold Schindler)    20.7. narození           

  22.7. křest 
  6.1. 1884 zemřel 

*20.1.1754, +19.2.1828     *9.9.1753, +29.1.1829     *10.10.1751, +4.4.1820      *4.9.1754, +14.6.1829     
    Valentin Mendel              Elisabeth Blaschke               Martin Swirtlich                 Rosine Kasper 

Mendelův rodokmen 

* 1831 Rosina * 1825 Rosina 



Genealogický strom 
Mendelových předků 

Linie matky  
8 generací 
33% slovanských genů 

Linie otce 
9 generací od r.1613 
494/510 předků 

1615 Georg Mendele 

Národnost J. Mendela - slezská 



Jaké měl Mendel 
vzdělání? 



1833 – 1834  Piaristická škola v Lipníku 
                Erster Prämiant seiner Klasse  

1834 – 1840  Gymnázium v Opavě (nástup 15.12.) 
                muzeum se sbírkami přírodnin, knihovna 
12 semestrů vysvědčení: primus eminens, primus, ad eminens 
 
strádání, stesk, přehnané úsilí, zranění otce – od 19. května do září na zotavené 
doma 
 
1840 - 1843 Filozofický institut v Olomouci 
Celkem 4 semestry, ze všech povinných předmětů primus eminens,  
jen z filozofie primus 
 
1. semestr nedokončil „Während der Prüfungen Krankheitshalber  
ausgetreten“ 

       

1831 – 1833  Obecná škola v Hynčicích 
                 1802 učitel Schreiber, až 80 dětí ve třídě  



V augustiniánském 
klášteře  



Z životopisu J. Mendela (1850): 
 
….“ Uctivě podepsaný cítil, že již pro něj nebylo možné 
takové útrapy snášet. Cítil se proto přinucen přijmout 
profesi, která ho osvobodí od hořkých starostí vydělávat 
si na živobytí. Jeho poměry rozhodly o jeho volbě.“  



Knihovna Augustiniánského opatství Staré Brno     

Herbáře – biologická rozmanitost 

Mendel hloubal o podstatě  
biologické rozmanitosti 

9. října 1843 – vstup do kláštera augustiniánů 
         Opatství sv. Tomáše, přijímá jméno Gregorius 



1844 - 1848 Studium teologie 
          6.8.1847 byl vysvěcen na kněze  



1849 Učitel na gymnáziu ve Znojmě -aritmetika a řečtina 
        

         
 

Závěr komise: Mendel má intelekt, talent a nadšení, ale vážné  
nedostatky ve svých praktických znalostech. 

Z domácí písemné práce z přírodopisu: 
 
„V průběhu doby, kdy Země získala podmínky nezbytné pro podporu 
organického života, se nejprve objevily rostliny a pak zvířata 
nižšího druhu. …….. život rostlin se stával stále bohatší a bohatší, 
jeho nejstarší formy částečně zmizely, aby se vytvořil prostor pro 
novější, lepší.“  



 
Pokusy s 29 jinými druhy rostlin, s křížením 
včel, (s křížením myší?) 

1854 – 1868  Učitel fyziky a  
         přírodopisu na reálce v Brně 

Ředitel hypotéční banky v Brně 



Pokusy s hrachem 
1854 - 1863 



Mendel si byl vědom vědom obtížnosti úkolu 
 
Z úvodu své práce o pokusech s hrachem: 
 
„Patří  k tomu ovšem jistá odvaha pustit se do tak 
dalekosáhlé práce; nicméně se zdá, že je to jediná 
správná cesta, která nás může konečně přivést k řešení 
otázky, která má pro vývoj organických forem 
nezanedbatelný význam.“  

1836 Karl Nestler na  schůzi Zemědělské společnosti: 
Nejpalčivější problém ve šlechtění je pochopit podstatu dědičnosti. 
 
Opat Cyril Napp: Co a jak se dědí. 



Pokusy s hrachem   
(asi 27.225 rostlin) 

Podvojné založení elementů, ale A, Aa, a 
 
Termíny: recesivní, dominantní 
 
Zobecnění: 2n – 1 : 2 : 2n – 1 
 
Phaseolus – barva květů; „kdyby se barva květů  
                  skládala ze samostatných znaků A1+A2+ …“ 
 
Nepoužil termín „dědičnost“ 
 
 Přednášky: 8.února a 8.března – bez dotazů 
 
Statistické vyhodnocení pokusů 
Carl von Nägelli: „Měl byste považovat numerické vyjádření jen 
jako empirické, protože je nelze považovat za logické.“  
 
 



Znak    Gen Chromozom cM  Biochemická podstata 
 
Zbarvení semen   I / i    1  92  retence chlorofylu 
Zbarvení květů   A / a    1(2)**  38  chybění antokyaninů    
Tvar lusku   V / v *    4(3)  136  chybění sklerenchymu 

  nebo  P / p    6  50 
Postavení květenství  Fa / fa    4  ?  neznámá 
Výška rostlin   Le / le *    4(3)  131  giberelin 3-hydroxyláza 
Barva nezralých lusků  Gp / gp    5  91  chybění chlorofylu 
Tvar semen   R / r    7(5)  40  enzym pro větvení 

      škrobu 

** v závorkách je upřesněná lokalizace genů pomocí molekulárních markerů 

Jak to, že M. neobjevil vazbu genů? 



Ke konci života 



GJM zemřel 6. ledna 1884, pohřeb měl 9. ledna 

Hrobka augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně 

Dopis synovci A. Schindlerovi 26. 12. 1883: 
„Chovám velkou touhu pohovořit s Tebou jednu důležitou  
odbornou záležitost.“ 



Jsou Mendelovy 
principy obecně 
platné? 



Každý člověk je jedinečnou kombinací genů 

Počet možných gamet n-hybrida je 2n. 
 
 6,7% genů člověka je v heterozygotním stavu, tj. 
asi 1400 genů z celkového počtu 20 500 genů. 
 
1400-násobný hybrid může vytvořit 21400 různých 
typů gamet, tj. asi 10480 

„… v základních rysech se neobjeví zásadní rozdíl,  
poněvadž nelze pochybovat o jednotě ve vývojovém 
plánu organického života.“ 
 


