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Život 

Učivo: vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života 

 

Evoluční teorie 

- Předpokládá, že život vznikl z původně anorganických (neživých) látek postupnou 
přeměnou a vývojem. Získal schopnost ovlivňovat svoje okolí a rozmnožovat se. 

- Život vznikl pravděpodobně ve vodě – ochrana před jedovatou atmosférou 
a slunečním zářením na „původní“ Zemi. 

- Vznikly organismy produkující kyslík – zelené řasy → změna složení atmosféry 
(vzduchu), ↑ kyslíku, vznik ozónové vrstvy → přechod života na souš… 

- Přirozený výběr: pouze organismy, které se přizpůsobí měnícím se podmínkám, 
přežijí. Organismy se tedy stále mění a vyvíjejí → rozmanitost 

 
Pravděpodobné kroky vývoje 
Shluky organických látek → jednoduché struktury (jako viry) → bakterie → sinice → 
mnohobuněční s měkkým tělem→ mnohobuněční s tělem chráněným pancířem → 
mnohobuněční s vnitřní kostrou → paryby a ryby → obojživelníci → plazi → ptáci a savci 

- všechny předchozí stupně se na Zemi v určité formě stále vyskytují 
 

Projevy života 

Výživa – organismus přijímá potravu – zdroj energie a stavebních látek 
Dýchání – přijímá kyslík a produkuje oxid uhličitý (opačným procesem je fotosyntéza) 
Růst a vývin – tělo se zvětšuje a mění s věkem 
Rozmnožování – pokračování života 
Dráždivost – organismus reaguje podnět (např. dotek) 
 
Pohyb – přesouvání těla organismu v prostoru 

- př. pohybu rostlin – slunečnice se natáčí za Sluncem (v noci zase zpět) 
Vylučování – zbavuje se odpadních a škodlivých látek 
Dědičnost – potomci získávají znaky rodičů 
 
 
 
 
 

Základní struktura života 

Učivo: buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné 

 
Základní stavební a funkční jednotkou organismů je buňka  

- velmi malá, můžeme pozorovat pouze mikroskopicky 
- obsahuje menší struktury – organely (tvořené bílkovinami, cukry, tuky) 
- bílkoviny – stavební funkce, účastní se různých dějů zabezpečujících život buňky 
- cukry, tuky – především zásobní funkce 

 
Buňka může plnit různé funkce: dýchá, přijímá potravu, vylučuje nestrávené zbytky, roste, 
hýbe se, rozmnožuje se…)  

- organismus může být tvořen jedinou buňkou  
- buňky sdružené do větších skupin → kolonie 
- z mnoha specializovaných (mají určitou funkci) buněk jsou pak organismy 

mnohobuněčné 
 

- těla rostlin i živočichů jsou tvořena buňkami – ty se od sebe liší. 
 

 

K ZAMYŠLENÍ: Jaký je hlavní rozdíl mezi živočichy a rostlinami? Co rostliny umí a živočichové 

ne?  
Rostliny mají schopnost fotosyntézy. Mají tedy na rozdíl od živočichů organelu, která jim to 
umožňuje. 
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Buněčné organely (ústroječky) 

- V buňkách jsou různé organely mající různé funkce  
(naučíme se jen základní). 

Buněčná stěna 
- propustná, pevná, udává buňce tvar (je u rostlinných buněk a jednobuněčných 

organismů) 
Cytoplazmatická membrána 

- tenká, polopropustná blanka – umožňuje výměnu látek mezi buňkou a prostředím 
- tvoří ji dvojvrstva bílkovin a tuková vrstva 

Jádro 
- řídí pochody v buňce, (+rozmnožování a dědičnost) 
- zrnitá cytoplazma uvnitř obsahuje DNA (dědičná informace) 
- na povrchu má jadernou blánu a uvnitř jadérko 

Mitochondrie 
- buněčné dýchání (získávání energie), ve všech buňkách 

Chloroplasty 
- obsahují chlorofyl – zelené barvivo rostlin 
- fotosyntéza – oxid uhličitý (CO2) + voda (H2O) → cukr (C6H12O6)+ kyslík (O2)  
- jen v rostlinných buňkách 

Vakuoly  
- dutinky vyplněné buněčnou šťávou, zásobárna různých látek a vody, trávení 

Lysozomy  
- trávení u živočišné buňky 

Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát 
- tvorba a zpracování bílkovin 

Ribozomy  
- tvoří bílkoviny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


