
ZÁKLADY BIOLOGIE 

• Biologie je věda o životě, studuje obecné 

vlastnosti organismů 

• Organismus – je soustava ohraničená od 

okolí, časově omezená a schopná 

vykonávat všechny životní funkce. Mezi ní 

a okolím probíhá výměna látek a energií.  



Vznik a vývoj života 
 



Předpoklady 

• planeta Země vznikla před asi 4,6 mld. let 

• život na Zemi asi před třemi mld. let 

• vznik života začal pod vodou, na souši 

chyběla atmosféra, která by bránila 

průniku nebezpečného UV záření 

• teprve po vytvoření atmosféry s ozonem 

mohly organismy přecházet z vody na 

souš  



Předpoklady 

• vznik života probíhal z jednoduchých 

sloučenin (HCN, methan, voda, amoniak, 

CO2) z nich vznikaly složitější organické 

látky (sacharidy, bílkoviny, tuky, nukleové 

kyseliny) 

• tyto sloučeniny se hromadily ve vodě, 

vytvářely shluky, postupně tak vznikly 

prabuňky 

• vývoj buňky trval cca 2 miliardy let 

 



Vývoj života na Zemi 

• Během miliónů let se na Zemi postupně 

vyvíjely skupiny stále složitějších organismů 

• Mezi jedinci téhož druhu probíhá boj o život  

• Přežívají ti nejpřizpůsobivější jedinci 

• Jejich počet roste a vyvíjí se nový druh s 

určitými vlastnostmi. 

 



Organismy v geologických érách 

 • Prahory: vznik předpokladů života, buňka,     

 fotosyntéza, od 4600 mil. let do 2500 mil. let  

• Starohory: jednobuněčné formy života 

         trvání od 2500 mil. let do 570 mil. let  

• Prvohory: rozvoj života ve vodě (věk ryb), přechod  

      na souš, trvání od 570 mil. let do 225 mil. let  

• Druhohory: rozvoj života na souši (věk plazů)  

          trvání od 225 mil. let do 65 mil. let  

• Třetihory: pokračuje rozvoj života na souši i v moři      

 (věk savců), trvání od 65 mil. let do 2 mil. let  

• Čtvrtohory: člověk, trvání od 2 mil. let do 

současnosti 

 

 



Základní vlastnosti živých 

soustav 

1. Mají podobné chemické složení 

2. Základní funkční a stavební jednotkou je 

buňka 

3. Probíhají v nich stejné základní chemické 

procesy (Metabolismus) 

4. Mají schopnost růst a vyvíjet se 

5. Mají schopnost rozmnožování a dědičnosti 

6. Mají schopnost autoregulace, homeostázy 

7. Přijímají podněty z okolí a reagují na ně 

(Dráždivost)  



1. Podobné chemické složení 

• Složité organické látky 

   bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy,  

   tuky 

• Jednoduché anorganické látky 

   voda, oxid uhličitý, soli, ionty 



2. Stavební jednotka 

• Základní stavební jednotkou je buňka 

• Buňka může mít různý tvar a funkci 

• V buňce probíhají složité metabolické děje 

• Buněčná stěna je tvořená polopropustnými 

membránami z tuků a bílkovin 



3. Metabolismus 

• Je složitý systém přeměny látek a energií 

• Má několik fází: 

   a) příjem látek (živin) 

   b) jejich zpracování (štěpení, syntéza  

       jiných látek, uvolnění energie) 

   c) vyloučení odpadních látek 

• Různé organismy vyžadují různé živiny a 

produkují různé odpadní látky 

     



4. Vývoj  

• Vývoj = evoluce 

• Organismy se vyvíjejí v čase 

• Organismy jsou schopny adaptovat se na 

změněné podmínky 



5. Rozmnožování, dědičnost   

• Organismy se rozmnožují a předávají svou 

genetickou informaci potomstvu 

A) Nepohlavně – potomek má stejnou  

     genetickou informaci jako rodič 

B) Pohlavně – část genetické informace  

    dědí od otce a část od matky 

  



6. Autoregulace, homeostáza 

• Živé organismy udržují stálé vnitřní 

prostředí (pH, poměr iontů, teplokrevní 

tělesnou teplotu)= udržují homeostázu 

• K tomu slouží autoregulační mechanismy, 

   tzn. organismus řídí sám sebe podle 

   aktuálního stavu vnitřního prostředí i  

   vnějších podmínek na základě zpětné 

   vazby 



7. Dráždivost 

• Živé organismy přijímají podněty z okolí, 

např. pachy, zvuky, doteky, a reagují na 

ně 

• Tento životní projev je často spojen s 

pohybem 



Stavba buňky 



Základní rozdělení 

• Těla všech organismů, kromě virů, se 

skládají z buněk 

• V každé buňce probíhají základní životní 

děje  

• Buňky se liší velikostí, tvarem, funkcí, 

hlavní rozdíl je v různém způsobu 

získávání energie, dle toho je dělíme na: 

a)Autotrofní (výživově soběstačné) 

b)Heterotrofní (výživově nesoběstačné)  

 



Autotrofy 

• patří sem rostliny 

• k získávání energie potřebují pouze vodu, 

oxid uhličitý, minerály z půdy 

• díky chloroplastům, které obsahují 

chlorofyl jsou schopné fotosyntézy 

• z vody, oxidu uhličitého a energie 

slunečního záření vyrábí glukosu, z níž se 

vytváří ostatní organické látky 



Fotosyntéza 

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 



Heterotrofy 

• Živočichové a houby 

• Jejich buňky neobsahují chloroplasty 

• Energii získávají potravou 



Nejdůležitější součásti buňky 

buněčná stěna 
vnější obal buněk bakterií, rostlin i hub, určuje tvar, 

chrání před vnějším prostředím, je propustná 

cytoplazmatická membrána pružný a pevný vnější obal, je polopropustná 

cytoplazma vnitřní prostředí buňky 

jádro 
řídí děje probíhající v buňce, zajišťuje rozdělení buněk, 

obsahuje genetickou informaci zapsanou v DNA 

chloroplasty 
jsou pouze v buňkách rostlin, obsahují chlorofyl, probíhá 

v nich fotosyntéza 

mitochondrie 
slouží k výrobě energie z organických látek za 

přítomnosti kyslíku 

vakuoly 
jsou hlavně u rostlinných buněk nebo u bakterií, obsahují 

vodné roztoky různých látek (i barevných) 

endoplazmatické retikulum a 

Golgiho aparát 

Soustava membránových kanálků, trubiček a váčků, 

slouží k výrobě, úpravě a přenosu bílkovin a dalších látek 

ribozomy Tělíska, na kterých probíhá syntéza bílkovin 



Typy buněk 
PROKARYOTICKÁ 

• Jednodušší, vývojově 

starší 

• Nemá buněčné jádro, 

DNA je v cytoplazmě 

• Ribozomy jsou volně 

cytoplazmě 

• Na povrchu 

cytoplazmatická 

membrána a buněčná 

stěna 

• Tvoří tělo bakterií a sinic 

EUKARYOTICKÁ 

• Složitější, mladší 

• DNA v jádře oddělená od 

cytoplazmy membránou 

• Ribozomy vázané na 

endoplazmatické  

retikulum  

• Rostlinná (má buněčnou 

stěnu a chloroplasty) 

• Živočišná (nemá 

buněčnou stěnu ani 

chloroplasty) 



Rostlinná buňka 

buněčná stěna 

membrána vakuola 

chloroplast 

jádro 
cytoplazma 

mitochondrie 



Živočišná buňka 

mitochondrie 

endoplazmatické 

retikulum 
jádro 

cytoplazma 

cytoplazmatická 

membrána 

Golgiho 

aparát 



Uvolňování energie  

• Energii potřebnou pro život organismy 

uvolňují rozkladem organických látek   

• Základní látkou, z které organismy uvolňují 

energii, je glukóza    

• Uvolnění energie může probíhat dvěma 

způsoby:         

a) anaerobně (za nepřítomnosti vzduchu)   

b) aerobně (za přítomnosti vzduchu) 

 

 



Anaerobní způsob 

• například alkoholové kvašení 

• je neefektivní, uvolní se při něm jen malé 

množství energie  

• výsledný produkt, alkohol, obsahuje ještě 

značné množství energie 

• používají ho pouze organismy žijící v 

prostředí s nedostatkem kyslíku, například 

bakterie nebo kvasinky. 

 



Aerobní způsob 

• označuje se jako buněčné dýchání  

• je mnohem efektivnější,  uvolňuje se při 

něm 18x více energie než při kvašení.  

• glukóza se při něm rozpadne až na oxid 

uhličitý a vodu 

• tímto způsobem uvolňují energii rostliny i 

živočichové, je to nejběžnější způsob 

získávání energie v přírodě 



Základní skupiny 

organismů 





Viry 
• Jsou nebuněčné organismy 

• Jejich tělo tvoří pouze nukleová kyselina 

(genetický materiál) v bílkovinném obalu 

• Rozmnožují se v hostitelské buňce, jsou to 

nitrobuněční parazité 

• Jsou původci mnoha onemocnění rostlin 

(mozaika brambor, rajčat), zvířat (kulhavka, 

slintavka, vzteklina), lidí (rýma, chřipka, 

žloutenka) 

• Reakce virus-buňka je specifická (buňka musí 

být citlivá na daný virus (člověk neonemocní 

rostlinným virem) 



Bakterie 
• Jsou všudypřítomné 

• Jejich tělo tvoří prokaryotická buňka 

• Vyživují se autotrofně nebo heterotrofně 

• Mohou se rozmnožovat nepohlavně (rozdělením 

mateřské buňky na dvě dceřiné), nebo pohlavně 

(dva jedinci si vymění část gen. materiálu) 

• Jsou významné při rozkladu rostlinných a 

živočišných zbytků v půdě, váží vzdušný dusík 

• Člověk je má ve střevech 

• Člověk využívá mléčné, octové kvašení 

• Mohou vyvolat závažná onemocnění (angína, 

spála, TBC) 



Houby 
• Nenahraditelné jsou při rozkladu organických 

látek (rozkladači) 

• Vyživují se heterotrofně 

• Rozmnožují se nepohlavně i pohlavně za vzniku 

výtrusů 

• Jsou také původci plísňových onemocnění 

rostlin, živočichů 

• Člověk využívá pivní a vinné kvasinky pro 

výrobu piva, vína, kvasnic, lihu, výroba antibiotik 



Rostliny 

• Živí se autotrofně 

• Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně 

• Tělo tvoří eukaryotické buňky 

• Nižší rostliny (řasy) tvoří stélku 

• Vyšší rostliny tvoří pletiva 

• Významní producenti kyslíku, potravina 

pro živočichy  



Živočichové 

• Velmi různorodá skupina 

• Tělo je tvořeno eukaryotickými buňkami, které 

jsou specializovány podle funkce a tvaru do 

tkání 

• Vyživují se heterotrofně 

• Mezi systematickými skupinami živočichů jsou 

rozdíly v rozmnožování, které jsou např. znakem 

dané skupiny, ale vyskytují se oba základní typy 

tj. nepohlavní i pohlavní způsob rozmnožování  





STAVBA LIDSKÉHO TĚLA 

 Funkce orgánů a orgánových soustav 

• Lidské buňky, buňky savců a dalších 

živočichů se podle své funkce sdružují do 

tkání, které jsou základem orgánů a ty se 

následně sdružují do orgánových soustav 

(rozdíl od rostlin) 

 



Opěrná soustava 

• tvoří oporu těla  

• chrání důležité orgány 

• důležitá pro krvetvorbu 

• tvoří ji 200 kostí 

• složení Ca, P, organic. 

látky 

• na povrchu kostí je 

okostice 

• spojení kostí (klouby, 

švy, srůsty) 

 



Svalová soustava 
• zajišťuje pohyb těla 

• v těle je 600 svalů 

• hladké svalstvo 

(neovládané vůlí) 

• příčně pruhované 

svalstvo (ovládané) 

• srdeční svalstvo 

• svaly jsou vázány na 

kosti vazy, šlachami  

• ve svalech zajišťuje 

přenos kyslíku bílkovina 

myoglobin 

 



Trávicí soustava 
• fce vstřebávání živin z 

potravy 

• jazyk - chuť, řeč 

• žaludek - mechanické 

zpracování, natrávení 

• tenké střevo - vstřebávání 

živin 

• játra - produkce žluči, 

odbourání toxických látek 

• slinivka - produkce 

trávicích enzymů 

• tlusté střevo – zpětné 

vstřebá vody, zahuštění  

 



Vylučovací soustava 

• ledviny – filtrace krve 

od odpadních látek 

• vzniká primární moč, 

z ní je vstřebána voda 

a vzniká definitivní 

moč 

• močový měchýř – 

shromažďuje moč 

• 180 l/den 

 



Krycí soustava 

• fce ochrany těla a 

vylučování potu 

• kůže 1,1-1,85 m2 

Složení: pokožka, 

škára, podkožní vazivo 

• kůže obsahuje 

nervová zakončení, 

potní žlázy, chladové 

receptory, barvivo 

melanin 

 



Dýchací soustava 

• fce výměna plynů O2 

   a CO2v krvi  

• nosní dutina ohřev a 

zvlhčení vzduchu 

• hrtanová příklopka 

brání vdechnutí sousta 

• plíce, plicní sklípky – 

hlavní orgán 

• vitální kapacita 

plic=objem výdechu po 

jednom max. nádechu 



Oběhová soustava 

• fce přenosu plynů, 

látek, tepla v těle 

• tvoří ji srdce, cévy, krev 

• srdce (levá, pravá 

předsíň a levá a pravá 

komora) 

• cévy (tepny-vedou krev 

od srdce, žíly – vedou 

krev k srdci) 

• krev = plazma + krevní 

buňky (červené, bílé 

krvinky, krevní destičky)  

 



Srdce 

• Rytmické střídavé smršťování (systola) a 

ochabování (diastola) srdeční svaloviny 

Systola: krev je vytlačena do malého 

krevního oběhu (PK-plicní tepna- plicní 

sklípky-plicní žíla-LP) i velkého krevního 

oběhu (LK-aorta-tepny-vlásečnice-žíly-dutá 

žíla-PP) 

Diastola: ochabnutí celého srdce 



Nervová soustava 

• Řídící soustava, ovlivňuje stavbu a fci organismu 

prostřednictvím nervových buněk (neuronů) 

• Neurony jsou propojeny synapsemi (přenos 

vzruchu) 

• Tvoří ji CNS (centrální nervová soustava) a 

periferní nervy 

• CNS (mozek, mícha) 

• Nervová činnost = soubor fcí CNS umožňujících 

člověku reagovat na podmínky prostředí 



Endokrinní soustava 

•  řídí procesy pomocí 

hormonů vylučovaných 

žlázami s vnitřní sekrecí: 

Šišinka (spánkový hormon) 

Podvěsek mozkový –

růstový hormon 

Štítná žláza (thyroxin - 

ovlivňuje metabolismus) 

Slinivka (inzulin, glukagon) 

Nadledvinky (adrenalin, 

noradrenalin) 

Pohlavní žlázy (pohlavní 

hormony) 

 



Smyslová soustava 

• Fce příjmu signálů z 

okolí pomocí receptorů, 

předání nervové 

soustavě 

• Smysly: 

čich (čichové receptory) 

zrak (tyčinky a čípky 

sítnice oka) 

chuť (chuťové pohárky) 

hmat (hmatová tělíska) 

sluch (Cortiho orgán v 

hlemýždi) 

 



Rozmnožovací soustava 
• Fce rozmnožování a produkce pohlavních hormonů 

• Varlata: produkují spermie a mužský pohlavní 

hormon testosteron 

• Vaječníky: vajíčka a ženské pohlavní hormony 

estrogen a progesteron 

• Pohlavní buňky nevznikají mitózou, ale 

meiózou(mají tedy jen 1 sadu chromozomů) 

• Vajíčka chromozom X, spermie X nebo Y 

• Po splynutí obou pohlavních buněk se počet 

chromozomů v buňce obnoví 

• Kombinace XX určuje ženské pohlaví 

• Kombinace XY mužské 



GENETIKA 

• Genetika je nauka o dědičnosti 

• Zakladatelem Johann Gregor Mendel  

• studoval křížení hrachu a na základě 

zjištěných poznatků formuloval tři základní 

genetické zákony 



Kde je vlastně sídlo dědičnosti? 

buňka 

jádro 
buňky 

chromozom 

 

Lidská buňka jich má  
46 (23 párů) 

Kyselina deoxyribonukleová, 
zkráceně DNA 

Tvar dvojité šroubovice 

Stavební kameny DNA 
– nukleotidy, 

obsahující nukleové 
báze (adenin, tymin, 

cytosin, guanin a uracil) 

A T 

C G 

obr. autor 



DNA je složená z úseků (GENŮ), nesoucích informaci o určitém 
znaku (např. barva očí, tvar ušního lalůčku).  

Stejný gen (např. pro barvu očí) ale může mít různé varianty = 
ALELY (např. hnědá barva očí, modrá barva očí) 

A B C 

A a 

D

N

A 

Stejný GEN, určující barvu očí 

Různé ALELY stejného genu 

(A - hnědé oči, a - modré oči) 



• Naprostá většina buněk (kromě pohlavních) obsahuje ve svých 
jádrech páry (dvojice) chromozomů – jeden od otce, druhý od 
matky. Nesou stejné geny, které mohou mít různé alely těchto 
genů. 

• O tom, která alela je aktivní (jakou skutečnou barvu očí má 
potomek), rozhoduje dominance alel. Dominantní alela (A) vždy 
převládne nad alelou recesivní – podřízenou (a). 

a 

A 

a 

Chromozom 
od otce 
nese alelu 
pro hnědé 
oči. 

Tato alela 
je 
dominantní. 

Chromozom 
od matky 
nese alelu 
pro modré 
oči. 

Tato alela 
je recesivní. 

Kombinace alel 
AA a Aa 
znamenají 
hnědé oči  
u potomků. 

Modré oči mají pouze 
potomci s kombinací 
alel aa. 

A A A a 

a a 

= 

= 

A 



1) Jedinec, který má znak určený stejnými alelami (dominantními  
    či recesivními), se nazývá HOMOZYGOT. 

2) Jedinec, který má znak určený jednou dominantní a jednou  
    recesivní alelou, se nazývá HETEROZYGOT. 

A A a a 

A a 



Nepohlavní rozmnožování 

• Pokud se buňka množí nepohlavně 
(například dělením), je situace 
jednoduchá. Nově vzniklí jedinci jsou 
geneticky totožní s buňkou mateřskou, 
protože od ní dostali přesně ty samé 
dědičné informace, jaké měla ona. 

Jak ale ve skutečnosti dochází k přenosu genetické informace? 

Záleží na tom, o jaký typ rozmnožování se jedná. 



• Při pohlavním rozmnožování však nový jedinec nevzniká 
dělením buňky, ale naopak splynutím dvou pohlavních buněk 
(například vajíčka a spermie). Protože však musí zůstat 
zachován celkový počet chromozomů, obsahují pohlavní 
buňky jen jednu sadu chromozomů (z každého páru jen 
jeden). Splynutím dvou pohlavních buněk se pak obnoví 
původní počet chromozomů. 

Tělní buňky Pohlavní buňky 
(v pohlavních 
orgánech) 

Pohlavní rozmnožování 

Vznik pohlavních buněk 

Dělení - meióza 



Pohlavní buňky 
samčí - 
spermie 

Nový 
jedinec 

(oplozené 
vajíčko) 

Schéma pohlavního rozmnožování 

meióza 

meióza 

Pohlavní buňky 
samičí - vajíčka 

Tělní buňky 
samičí 

Tělní buňky 
samčí 

oplození 



Závěr: 
• Proč jsme tedy podobní rodičům? 

– Protože celé naše tělo je vytvořeno podle stavebního plánu 
zakódovaného v molekule DNA, umístěné v chromozomech  
v jádře každé naší buňky. Chromozomů jsou v tělních buňkách 
dvě sady – jedna pochází od otce a druhá od matky. Geny od 
otce a matky kódují v organismu všechny znaky a jejich 
soubor se nazývá genotyp. Ne všechny geny se ale ve výsledku 
projeví, což označujeme jako fenotyp (barva očí). 

• A jak k tomu může dojít? 
– Pohlavní buňky našich rodičů (vajíčko a spermie) obsahují 

každá jednu sadu chromozomů s kompletní DNA. Při oplození 
vajíčka dojde ke zdvojení sad chromozómů a vzniku embrya, 
které se nadále vyvíjí s genetickou informací od obou rodičů. 

 


