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Úvod

Popis významu hybridizační výzkumné

lozofů, kteří měli k Mendelovi a nově vzniklé

práce, kterou provedl Johann Gregor Men

genetice kritické výhrady. V průběhu těchto

del, bude vždy do určité míry obsahovat sub

let vzniklo v bývalém Sovětském svazu (SSSR)

jektivní názor autora, případně autorů. Velké

tzv. Lysenkovo učení, které bylo postaveno

většině lidí je obecně známo, že poskytl svými

na teorii „dědičnosti získaných vlastností“.2

hybridizačními objevy základy pro vznik věd

T. D. Lysenko (1892–1976) zaujal striktní

ního oboru G e net i k a, která se v posledních

protimendelovskou pozici. Mendelova teo

dekádách minulého a současného století roz

rie byla ztotožňována s tzv. buržoazní pavě

víjí velmi intenzivně. Zvláště poznatky mole

deckou ideologií a protirevoluční obhajobou

kulární genetiky a na ně navazující vědomosti

konservatismu a reakcionismu (tedy proti so

genomiky,

bioinformatiky

cialistickému systému.) Tím vnesl Lysenko

se zvyšují téměř exponenciálním způsobem.

něco zcela nového do sporu mezi zastánce

Současné znalosti genetiky se dnes využí

„dědičnosti získaných vlastností“ a klasic

vají ve značném počtu oborů lidské činnosti

kou genetikou stojící na Mendelově teorii.

a je logickým předpokladem, že tomu bude

Rovněž v bývalé Československé republice

i v průběhu tohoto i dalších století. Prohlubo

a v dalších zemích východního bloku bylo

vání vědomostí a nové objevy umožňují dnes

zdůrazňováno, že sovětští biologové vyvrátili

jejich uplatnění v oborech, ve kterých to bylo

„Mendelovy zákony“ a považovali je za ne

dříve nemyslitelné. V současné době je to sa

vědecké.3 Mnozí pracovníci genetiky té doby

mozřejmostí v molekulární biologii, humán

byli politicky pronásledováni jak v SSSR, tak

ním a veterinárním lékařství, farmakologii,

i v jiných „socialistických“ zemích, nemohli

mikrobiologii, rostlinné a živočišné výrobě,

vědecky a pedagogicky pracovat a někteří

potravinářském průmyslu, ve výrobě krmiv

byli rovněž vězněni; například J. Kříženecký

atd. Její znalosti pronikají rovněž do archeo

(1896–1964) u nás a N. I. Vavilov v SSSR

logie, forenzního soudnictví, kriminalistiky

(1887–1942). V naší zemi trval tento vliv po

a výzkum hledá cesty jejího uplatnění do růz

litiky na genetiku do roku 1965, kdy se v Brně

ných odvětví průmyslové výroby i těžby su

konalo mezinárodní vědecké Mendelovo

rovin a nerostů (ropa, plyn, zlato atd.) včetně

vzpomínkové sympozium, na kterém pro

dalších možností.

běhla kritika těchto názorů za účasti více jak

proteomiky

a

Výzkumnou práci s hybridizací rostlin pro

450 našich a převážně zahraničních hostů.

váděl J. G. Mendel (1822–1884) v letech 1856

Výnosem vlády republiky č. 59/1966 došlo

až 1863 a jeho objevy jsou obecně platné již

pak k postupné nápravě chyb z minulého ob

téměř 145 let. Po znovuobjevení jeho práce

dobí a ke zlepšení názorů ve vzdělávací a vý

na úseku hybridizace rostlin v roce 1900 byl

zkumné činnosti na všech úsecích genetiky.

přístup k jeho poznatkům různý. Vědní obor

Z hlediska nových vědomostí jsou Mende

genetika vznikl v roce 1906, kdy jej takto po

lovy objevy a poznatky postupně znovuobje

jmenoval britský vědec William Bateson

vovány a upřesňovány, ale stále tvoří základní

(1861–1926). V třicátých letech minulého sto

kameny současné genetiky.

letí a následujících existovala řada vědců a fi

Kuciel J., Urban T.
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S jeho objevitelskou prací však mohou
vznikat různé otázky:
•

•

•

Mendelova zemědělská a lesnická univer
zita v Brně má ve svém názvu jméno tohoto

Co vlastně učinil tak významného, že je

významného vědce. Univerzita se tímto či

všeobecně na celém světě považován

nem zavázala podporovat a intenzivně rozví

za zakladatele vědního oboru Geneti-

jet genetický výzkum na svých pracovištích,

ka?

předávat nejnovější genetické poznatky svým

Většina lidí ztotožňuje jeho jméno

studentům a popularizovat je, včetně Men

se zákony dědičnosti. Vyslovil nebo de

delova vědeckého odkazu. Tato monografie

finoval tyto zákony nebo pravidla?

byla připravena u příležitosti 90. výročí za

Co dalšího přinesly jeho objevy pro

ložení univerzity a měla by k plnění tohoto

biologii a lidské poznání?

odkazu přispět.

Tyto a další otázky byly v průběhu hodno
cení Mendelovy výzkumné práce postupně
studovány, i když odpovědi nebyly a nejsou
vždy jednoznačné.
Tato monografie má za cíl přispět k hledání
odpovědí na tyto otázky svým výkladem tak,
jak různí autoři pochopili význam jeho ob
jevitelské práce na základě studia publikací,
které popisují Mendelův vlastní život, jeho
výzkumnou práci a hybridizační objevy, vy
světlit základní poznatky biologie a šlechtění
v 18. a na začátku 19. století, zabývat se zna
lostmi hybridizace před Mendelovými objevy,
popsat, jaký vliv na jeho práci mělo prostředí
augustiniánského kláštera a Moravy, analy
zovat, v čem jeho objevitelská práce byla ge
niální a zjistit, jak řešení otázek hybridizace
rostlin přispělo k postupnému odhalování
podstaty genetické informace a dalšímu lid
skému poznání. V neposlední řadě bude
cílem této monografie popsat platnost jeho
poznatků a jejich význam pro současnou
genetiku a všeobecné vědomosti laické i od
borné veřejnosti.
Součástí textu je i přiložené CD s inter
aktivně zpracovanými tématy Mendelova
pokusu, které obrazem a animacemi zpří
stupňují pochopení základních genetických
principů klasické genetiky.

Brno, březen 2009
prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.,
doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

