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Úvod

 Drozofila je jedným z najlepšie popísaných organizmov v 
oblasti genetického výskumu

 V experimentom som chcela potvrdiť fenotypový štiepny 
pomer pri krížení drozofil na základe farby očí, ktorý 
vykonal Thomas Hunt Morgan v roku 1865

 Taktiež som chcela poukázať na dôležitosť drozofil v 
oblasti genetického výskumu



Ciele maturitnej práce

Hlavné ciele:
 Morfologicky popísať a odlíšiť jednotlivé vývinové stupne drozofily

 Na základe výsledného počtu kríženia drozofil potvrdíme alebo 
vyvrátime výsledný fenotypový štiepny pomer 3:1

Čiastkové ciele:
 Popísať zmeny počas ontogenézy voľným okom ale aj pomocou 

mikroskopickej techniky 

 V procese ontogenézy budeme sledovať dĺžku životného cyklu a jeho 
jednotlivé časti.



Teoretická časť

Životný cyklus drozofily
melanogaster:

 Vajíčko, prvé larválne štádium, 
druhé larválne št., tretie larválne št., 
kukla, imágo

Obrázok č.1: životný cyklus drozofily

Zdroj:  https://www.intechopen.com/books/drosophila-
melanogaster-model-for-recent-advances-in-genetics-and-
therapeutics/introduction-to-drosophila



Teoretická časť

Kríženie drozofily zamerané 
na farbu očí:

 Parentálnu generáciu tvorí samček 
s bielymi očami w18  (recesívny 
znak) a samička s červenými očami 
WT (dominantný znak).

Obrázok č.2: schéma kríženia drozofily

Zdroj: https://ya-webdesign.com/image/drosophila-
drawing-wild/1380806.html



Praktická časť

Materiál, pomôcky a chemikálie:
 Testovací model drozofily melanogaster typu WT, w18

 Pomôcky: plastové skúmavky s objemom 50 ml, plastové skúmavky 
s objemom 30 ml, plastová skúmavka určená na uspávanie, vatové zátky, 
živná zmes, sklené kvapkadlo, jemný štetec, kancelársky papier, lupa, 
lampa, rukavice, svetelný mikroskop, podložné sklíčka, krycie sklíčka, 
pinzeta, pšeničná krupica

 Chemikálie: éter, destilovaná voda, 

suroviny pre prípravu živnej zmesi 

(mlieko, voda,  džús jablko-broskyňa) 

Metódy:
 Pozorovanie

 Kríženie



Praktická časť

Časové trvanie:
 Približne 2 mesiace

Hypotézy:
 Hypotéza č.1: Predpokladáme, že životný cyklus drozofily, ktorý budeme 

pozorovať, bude zhodný so schémou životného cyklu drozofily obr.1. 
Zároveň predpokladáme, že časový rozsah životného cyklu drozofily
v praktickom skúmaní bude mierne odlišný od schémy v obr.1.-
potvrdená

 Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že kríženie drozofil v našom testovacom 
dizajne bude v súlade so schémou kríženia a výsledný fenotypový štiepny 
pomer bude 3:1 obr.2.- potvrdená



Praktická časť

Výsledky:
 Výsledný fenotypový štiepny pomer 4:1

 Pozorovanie pomocou mikroskopickej techniky



Praktická časť

Diskusia:
 Teplotné faktory

 Svetelné faktory

 Vznik plesne

Význam v bežnom živote:
 Kríženie organizmov- získavanie nových rastlinných a živočíšnych 

jedincov



Záver

 Potvrdenie schémy kríženia drozofily

 Výsledný fenotypový štiepny pomer

 Pozorovanie a popísanie jednotlivých vývinových stupňov drozofily
počas ontogenézy

 Otestovanie princípov dedičnosti v praxi

 Jednoduchý experiment, ktorým sa dajú potvrdiť základy genetiky
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