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Anotace: Základní podmínky vzniku života na Zemi. Buňka jako 
základní stavební a funkční jednotka živé hmoty.



Vznik života, buňka



Vznik života na Zemi

• Život vznikl před 3 mld. let
• Základ vzniku života – voda, jednoduché 

sloučeniny (oxid uhličitý, amoniak), 
postupný vznik molekul organických látek postupný vznik molekul organických látek 
(např. bílkoviny, nukleové kyseliny), vývoj 
buňky – 2 mld. let



Buňka

• Základní stavební a funkční jednotka živé 
hmoty

• Schopnost samostatného života

• Buněčné struktury:
a) buněčné povrchy
b) cytoplazma
c) buněčné organely



Stavba buňky a funkce jednotlivých 
částí buňky

• Stavba:
• Buněčná stěna                 ->
• Plazmatická membrána    ->

• Cytoplazma                      ->

• Funkce:
• Ochrana buňky
• Styk buňky s prostředím

• Průběh životních dějů• Cytoplazma                      ->

• Chloroplasty                     ->

• Průběh životních dějů

• Chlofofyl (zeleň listová), 
poutání sluneční energie 
pro fotosyntézu (buňka 
rostlin)



• Stavba:
• Mitochondrie         ->

• Ribozomy             ->

• Funkce:
• Buněčné dýchání, 

energetické centrum
• Tvorba molekul bílkovin• Ribozomy             ->

• Vakuoly                ->

• Jádro                    ->

• Shromažďování a 
vylučování látek

• Řízení buňky, dědičné 
informace



Obrázek č. 1 – Rostlinná buňka



Typy buněk

1) Prokaryotická buňka:
• jednodušší stavba – jádro není odděleno 

od cytoplazmy
• nevytváří mnohobuněčné organismy• nevytváří mnohobuněčné organismy
• př.: buňka bakteriální

2) Eukaryotická buňka:
• složitější stavba
• př.: buňka rostlin, živočichů a hub
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