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Adaptace a mutace – nové vlastnosti druhu 

• Všechny druhy na naší planetě se vyvíjejí a mění – probíhají 
změny v genetickém kódu 

• Adaptace a mutace jsou příčinami těchto změn a podílejí se  
na evoluci a souvisí s přirozeným výběrem 

• Adaptace znamená přizpůsobení se vnějším podmínkám a 
okolí. Probíhá pomalu a dlouhodobě, ale je nezbytná pro 
přežití druhů. Pokud se nedokáže adaptovat třeba na zvýšení 
teploty nebo sucha, druh vymře 

• Mutace je neobvyklá změna genetického kódu. Buď vzniká 
chybou při tvorbě DNA a je nahodilá, nebo mají na jejím 
vzniku vnější vlivy (tzv. mutageny). Je dědičná a může se 
časem přenést na celý druh 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Top_of_Atmosphere.jpg> 



Adaptace 

• Naše okolí se mění. Většinou pomalu, ale i my můžeme 
zaznamenat měnící se klimatické podmínky, úbytek lesů, 
úbytek zvířat v našem okolí… 

• Každá taková změna může ohrozit celé druhy. Pokud se 
neadaptují, nevyvinou, zahynou třeba hlady nebe zimou 

• Když přišla doba ledová a teploty začaly klesat, vymřelo 
mnoho druhů, protože se nestačily adaptovat na zimu. 
Schopnější druhy se přizpůsobily – narostla jim silná a dlouhá 
srst, obalily se tukem či se zimě ubránili jiným způsobem 

• Živočichové žijící ve tmě jako třeba krtek přišli o zrak, protože 
jej nepotřebovali, naopak se jim vyvinul 
 čich, sluch a hmat. Adaptovali se na tmu 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Talpa_europaea_hg.jpg> 



Mutace 

• Mutace vznikají u jedinců a pokud se geneticky nepřenesou na 
potomky, s úmrtím jedince zanikají 

• Mutace jsou naprosto běžným jevem a velmi významným 
prvkem evoluce. Adaptace pozměňuje rysy, zatím co mutace 
může vytvořit rysy úplně nové, unikátní 

• Většinou nemají mutace velký vliv nebo jsou negativní a 
znevýhodňují jedince, pozitivních je menšina 

• Mutace mohou být vyvolány chemikáliemi, zářením či viry.  
Člověk se s jejich pomocí snaží vyvinout nebo pozměnit druhy. 
Mutace může změnit vzhled, vlastnosti, 
tvorbu látek v těle a mnoho dalších  
charakteristik. Na obrázku barevné 
mutace papouška Alexandra malého  

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psittacula_krameri_-colour_mutations_-pets-8a.jpg> 


