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Anotace:
Postupný vývoj a organizace živé hmoty na Zemi. Závislost 
jednotlivých forem života na okolním prostředí.



Znaky života



Příroda

• A) složka neživá (anorganické látky)
• B) složka živá (organické látky)

• Život na Zemi -> postupná vývoj                  • Život na Zemi -> postupná vývoj                  
a organizace z neživé hmoty

• Organismus: živý systém, má určité 
charakteristické vlastnosti = základní znaky 
života (odlišnost od neživých systémů)



Znaky života

• Podobné chemické složení: (organické látky –
bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy a 
jednoduché anorganické látky – voda, oxid 
uhličitý)

• Buněčná organizace: všechny známé • Buněčná organizace: všechny známé 
organismy se skládají z buněk 

• Metabolismus: přeměna látek a energií



• Dráždivost: příjem podnětů z vnějšího 
prostředí, vytváření reakcí 

• Pohyb 
• Rozmnožování: plodné potomstvo• Rozmnožování: plodné potomstvo
• Dědičnost: přenos genetické informace     

z rodičů na potomstvo
• Homeostáza: stálost vnitřního prostředí



• Adaptace a vývoj: schopnost přizpůsobit 
se změnám podmínek prostředí a tím se 
postupně vyvíjet v nové druhy

• Autoregulace: usměrňování životních • Autoregulace: usměrňování životních 
projevů na základě zpětné vazby



Podmínky života

• Existence organismů -> zachování řady 
základních podmínek života, které jsou pro 
jednotlivé druhy charakteristické 

• A) abiotické podmínky života• A) abiotické podmínky života
• B) biotické podmínky života
• Všechny tyto základní podmínky musí být 

splněny současně
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