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▪ jednotka schopná samostatného života

▪ otevřená soustava se schopností 

autoreprodukce a vývoje, s cílovým chováním 

směřující k zachování existence a reprodukce

Živá soustava 

Charakteristiky

1. prostorová a časová ohraničenost

2. podobné chemické složení (NK, bílkoviny)

3. otevřenost z termodynamického hlediska (tok 

látek, energie a informace), 

4. autoregulace (systém zpětných vazeb)

5. reprodukce (autoreprodukce) - výjimky

6. ontogenetický a fylogenetický vývoj



➢ NEBUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY

- viry, viroidy, virusoidy, priony

➢ BUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY (organismy)

- jednobuněčné 

- mnohobuněčné

1. Prokaryotický typ buněk (Prokaryota)

2. Eukaryotický typ buněk (Eukaryota)

Základní typy živých soustav



Nebuněčné živé soustavy

1. VIRUS (virus = toxin nebo jed) 

▪ velikost (20-300 nm), hmotnost v fg

▪ obsahují NK (DNA nebo RNA), proteinový obal 

(kapsid) = nukleokapsid, případně další obal

▪ mohou se replikovat pouze v hostitelské buňce

DNA virus

RNA virus

Obalené viry

Bakteriofág (fág)

Můžeme pozorovat viry ve světelném mikroskopu?



profág

bakterie

Lytický cyklus Lyzogenní cyklus

BAKTERIOFÁG

*Video – bakterifág https://www.youtube.com/watch?v=WGZffTv-SlM

https://www.youtube.com/watch?v=WGZffTv-SlM


Retrovirus = ssRNA (virus HIV)

▪ reverzní transkriptáza provirus

Video – HIV virus

https://www.youtube.com/watch?v=GyofqO1TRjU

https://www.youtube.com/watch?v=GyofqO1TRjU


Virová onemocnění dle abecedy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kateg

orie:Virov%C3%A1_onemocn%C

4%9Bn%C3%AD

Člověk

AIDS

chřipka

herpetická gingivostomatitida

klíšťová encefalitida

neštovice

mononukleóza

Ebola

SARS

covid-19

hepatitida B a C

Psi

vzteklina

parvoviróza

psinka

Kočky

infekční peritonitída koček

leukóza koček

Přežvýkavci

slintavka a kulhavka

mor skotu

BVD

IBR

katarální horečka ovcí

Koně

Infekční anémie koní

Africký mor koní

Prasata

Klasický mor prasat

Africký mor prasat

Vezikulární choroba prasat

Aujeszkyho choroba

PRRS

Ptáci

Ptačí chřipka

Newcastleská choroba

Markova nemoc

Ryby

Jarní virémie kaprů

Virová hemoragická septikémie pstruhů

Infekční nekróza pankreatu lososovitých ryb

Virová onemocnění dle hostitele

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Virov%C3%A1_onemocn%C4%9Bn%C3%AD


Nebezpečné viry
Viry, které ovlivňovaly historii

▪ Pravé neštovice (variola) - první nemoc, která byla díky očkování celosvětově

vymýcena (1979)

▪ Španělská chřipka - usmrtila 50-100 milionů lidí!

Viry současnosti

▪ Chřipka - celosvětově každý rok zahubí 250-500 tisíc lidí (v ČR každoročně infekci

podlehnou stovky až 2 tisíce lidí)

▪ Rotavirus - těžké průjmy malých dětí, vakcína

▪ HIV/AIDS - za posledních 30 let celosvětově usmrtil 25 milionů lidí, každý rok infekci

podlehne 1,6-1,9 milionu lidí, léčba protivirovými léky

▪ Vzteklina - nejobávanější infekce, 100% smrtnost, v rozvojových zemích usmrtí

každoročně více než 55 tisíc lidí (v ČR není), vakcíny

▪ Horečka dengue - přenášená komáry, každý rok se infikuje 50-100 milionů lidí,

umírá 12,5-25 tisíc lidí, v ČR se nevyskytuje

▪ Ebola virus - usmrtí až 90% nakažených, v ČR není

▪ Hepatitidy - celosvětově zemře každý rok asi 1 milion lidí, očkovací látky.

▪ Žlutá zimnice - každoročně 30 000 lidí umírá (v ČR se nevyskytuje), vakcína při

cestování do endemických oblastí

▪ Spalničky - v posledních letech propukají epidemie epidemie spalniček i Evropě

(nedostatečná proočkovanost). V ČR je očkování povinné

▪ Lidské papilomaviry (HPV) - karcinomy děložního čípku u žen, máme vakcíny

Viry, které mají potenciál v budoucnu ohrožovat lidskou populaci

▪ Nový koronavirus (NCoV)

▪ Ptačí chřipka A H7N9 - v Číně 2013, přenos na člověka od drůbeže

▪ Ptačí chřipka H5N1 - k infekcím dochází pouze kontaktem s infikovanými ptáky

▪ Zika virus - mikrocefalie (těžká vrozená vada s malou velikostí hlavy) u dětí

narozených ženám nakaženým v těhotenství
Video – coronavirus COVID-19 

* https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg

https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY


2. VIROID
▪ menší než virus, obsahuje jen RNA, předpokládá se, že to 

jsou původně "introny„, patogenní pro rostliny

3. VIRUSOID
▪ složený jen z RNA, označují se jako satelity (vir virů), infikují 

rostliny za pomoci „helper virů“

4. PRION

▪ infekční agens složený jen z proteinů

▪ dědičné degenerativní spongiformní

encefalopatie (BSE u skotu, FSE u koček, scrapie

(skrejpí) u ovcí a koz, CJD u člověka)

PrPC (c = ''cellular '') – normální protein s konformací α-helix, na 

membráně buněk u zdravých lidí a zvířat

PrPSc (Sc = ''scrapie'') – infekční isoforma PrPC se změněnou 

konformací na β-skládaný list, rezistentní k proteázám

Nakresli α-helix a β-skládaný list



zdravé zvíře

nemocné zvíře

Video – priony

*https://www.youtube.com/w

atch?v=a7wOprWcYXA

https://www.youtube.com/watch?v=a7wOprWcYXA


BUNĚČNÁ TEORIE

historie

Robert Hooke (1663) – pozoroval mrtvé buňky 
korku, použil termín buňka (cellula = malá 
místnost)

Anton van Leeuwenhoek – pozoroval buňku pod 
mikroskopem

Jean Baptiste Lamarck – živé věci jsou tvořeny 
buňkami

Theodor Schwann, Matthias Jakob Schleiden
(1839) – buňka je základní jednotka života

Jan Evangelista Purkyně – zakladatel cytologie

Rudolph Virchow - "Omnis cellula e cellula„ = 
buňky vznikají z dříve existujících buněk

Buněčné živé soustavy



Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)

▪ Narodil se - Libochovice na Litoměřicku, gymnázium v Mikulově 

(v 10 letech), lékařská fakulta na Pražské univerzitě

▪ asistent (Ústav anatomie a fyziologie v Praze), (1823-1850) 

Vratislav (Wroclaw), katedra fyziologie (první na světě), (1850-

1869) Praha, přednášel fyziologii do 80 let

▪ 1853 - prosadil vydávání přírodovědeckého časopisu Živa v 

češtině, položil základ vědecké akademie: Královská česká 

společnost nauk

➢ oftalmoskopie – pozorování očního pozadí

➢ daktyloskopie – popis typů kreseb kožních lišt

➢ kinematografie – princip refrakterní fáze oka

➢ fyziologická farmakologie – pokusy na vlastním těle (psychofarmaka)

➢ Buněčná teorie – podobnost rostlinných a živočišných buněk

➢ Purkyňovy buňky, Purkyňova vlákna, Purkyňův měchýřek

Moderní buněčná teorie

1. Všechny živé formy jsou tvořeny z buněk

2. Buňky mají stejné základní chemické složení

3. V buňkách dochází k toku látek, energie, informací 

4. Buňky vznikají z jiných buněk dělením



Klasifikace buněčných živých soustav

Linnaeus Haeckel Chatton Copeland Whittaker Woese et al. Woese et al.

(1735) (1866) (1937) (1953) (1959) (1977) (1990)

2 kingdoms 3 kingd. 2 empires 4 kingd. 5 kingd. 6 kingd. 3 domains

(not treated)
Protista

Prokaryota Monera Monera
Eubacteria Bacteria

Archaebacteria Archea

Eukaryota

Protista
Protista Protista 

Eukarya

Vegetabilia
Plantae

Fungi Fungi

Plantae Plantae Plantae

Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia

Namaluj příklad fylogenetického stromu



Fylogenetický strom (Woese et al., 1990) 



TYPY BUNĚK (dle jádra)

EUKARYONTNÍ BUŇKA (Eukaryota, Eukarya)

▪ před 1,5 miliardou let

▪ rostliny, houby, živočichové, protista
▪ nové členění: Amoebozoa, Chromalveolata, Excavata, 

Opisthokonta, Rhizaria

PROKARYONTNÍ BUŇKA (PROKARYOTA)

▪ před 3,5 až 3,8 miliardami let

▪ nejjednodušší buňky

▪ bakterie, archea



buňka prokaryotická buňka eukaryotická

stáří 3,5 miliar let 1,5 miliar let

velikost buněk 1-10 mm 10 -100 mm 

organely ojedinělé jádro, mitochondrie, ER, 

chloroplasty..

jádro NE - nukleoid ANO

DNA cirkulární, 1 chromozom 

(jen dsDNA)

lineární, chromozomy (dsDNA + 

bílkoviny histony)

ribozomy 70S cytoplazmatické 80S (chloroplasty 

70S, mitochondrie 70-80S)

RNA a proteiny syntéza v cytoplazmě RNA v jádře, proteiny v cytoplazmě

cytoplazma cytoskelet ojediněle cytoskelet, exocytóza, endocytóza

metabolismus anaerobní a aerobní aerobní

buněčné dělení binární mitóza/meióza

PROKARYOTA  X  EUKARYOTA



PROKARYOTA

BACTERIA

▪ murein (kys.muramová) v buněčné stěně

▪ formylmethionin aminokyselina zahajující translaci

ARCHAEA

▪ pseudomurein v buněčné stěně

▪ methionin aminokyselina zahajující translaci

G-G+



barvení dle Grama

ethanol

Lugolův roztok

karbolfuchsin

krystalová violeť

fixace

Gram pozitivní Gram negativní



Rozmnožování nepohlavní

Dělení (příčné) - DNA se replikuje, 

buňka roste, uprostřed buňky 

přehrádka, buňka se rozdělí (20 min)

Parasexuální proces u bakterií

Konjugace - jednosměrný přenos genetické informace 

z donorové buňky do recipientní (u E. coli)

dělení

Animace konjugace bakterií: 

*https://www.youtube.com/watch?v=j2IiEEi

WNpg

https://www.youtube.com/watch?v=O-

EdX4MaMFE

Rezistence k 

antibiotikům !!

https://www.youtube.com/watch?v=O-EdX4MaMFE
https://www.youtube.com/watch?v=O-EdX4MaMFE


EUKARYOTA

Jadérko

GA
Vakuola

Jádro

Chloroplasty

Mitochondrie

Lysozomy

Buněčná stěna

ER a ribosomy

Cytoplazmat.

membrána

Jaká je to buňka?



Ribosomy

GA

Mitochondrie

Cytoplazmatická 

membrána

Lysozomy

Jádro

Jadérko

Mikrotubuly

Centrioly

Cytosol

Vesikuly

Drsné ER
Hladké ER

Bičík

Jaderné póry
Jaderný obal

Chromatin

Jaká je to buňka?



Hierarchický systém buňky
buňka

buněčné organely

nadmolekulární komplexy (ribosomy, biomembrány, mikrotubuly)

makromolekuly (biopolymery)

molekuly

Nakresli jádro, ER, GA



▪ jaderný obal (karyotéka) – dvojitá membrána

▪ perinukleární prostor – mezi vnější a vnitřní membránou

▪ jaderné póry – sto až milióny, obsahují proteiny, transport 

látek do cytoplazmy (RNA) a do jádra (proteiny pro transkripci a replikaci

DNA, histony..)

JÁDRO



▪ fibrózní vrstva - vrstva skeletálních

proteinů (intermediární filamenta - laminy),

zpevňuje a určuje tvar jaderného

obalu, rozmístění chromozomů

▪ jaderná matrix – síť proteinových 

vláken

▪ nukleoplasma



Jadérko: 

suborganela v jádře bez membrány

➢ syntéza rRNA a tvorba 

ribozomů

➢ syntéza tRNA

Genetická informace v jádře: 

➢ jádro kontroluje buněčnou aktivitu regulací 

genové exprese

Interfáze - chromatin (komplex DNA s 

histony), euchromatin - světle barvitelný, aktivní 

transkripce, heterochromatin - tmavě barvitelný, inaktivní DNA

Mitóza - chromosom



▪ součást všech eukaryontních buněk (kromě spermií)

▪ soustava propojených cisteren napojena na vnější

membránu jaderného kompartmentu

Drsné ER - soustava cisteren, na povrchu ribosomy

(syntéza bílkovin)

Hladké ER - síť trubiček, bez ribosomů (syntéza 

lipidů, metabolismus cukrů)

Funkce:

➢ syntéza molekul biomembrán (lipidy, proteiny)

➢ syntéza proteinů pro extracelulární funkce

(hormony, enzymy, krevní bílkoviny..)

➢ regulace koncentrace kalciových iontů

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM (ER)

Kde se nachází sarkoplazmatické retikulum?





▪ součást všech eukaryontních buněk (u rostlin = 

DICTYOSOM) 

▪ 4-8 oploštělých cisteren + vesikuly

Funkce:

➢ chemická modifikace látek syntetizovaných v ER 

(glykozylace, sulfatace, specifická proteolýza atd.)

➢ distribuce látek v buňce

GOLGIHO APARÁT (pojmenované po Italu Camillo Golgi) 



Sekreční dráha (cesta proteinu z ER k cyt. membr.)

drsné ER

GA

plazmatická

membrána

jádro

protein

Sekreční dráha: 

*https://www.youtube.com/watch?v=rTJoSSxG2sg

https://www.youtube.com/watch?v=rTJoSSxG2sg


▪ jednoduché membránové kompartmenty eukaryot

(u rostlin a hub - vakuoly)

▪ obsahují 40 různých hydrolytických enzymů
(proteázy, nukleázy, lipázy, fosfolipázy, fosfatázy, sulfatázy) 

primární lysozomy - měchýřky odštěpené z cisteren GA

sekundární lysozomy - splynutím primárních lysozomů

s membránovými kompartmenty (sekundární endosomy, fagosomy)

Funkce:

➢ katabolické biochemické procesy

LYZOSOMY (LYSOSOMY, LYSOZOMY)



▪ obsahují enzymy (peroxidáza, kataláza, 

dehydrogenáza, urikáza) 

Funkce:

➢ katabolické procesy (redukce H2O2 a oxidace 

škodlivých látek, degradace mastných kyselin) 

➢ oxidační enzymy odstraňují vodík z organ. látek 

a produkují H2O2, ten je štěpen katalázou za 

vzniku O2, který je využit k oxidaci fenolů, 

formaldehydů, alkoholů v játrech a ledvinách

PEROXISOMY

2H2O2 2H2O + O2

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Peroxid%C3%A1za&action=edit&redlink=1
https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Katal%C3%A1za&action=edit&redlink=1


▪ jedna centrální nebo více

▪ membrána (tonoplast)

▪ obsahuje vodu, enzymy, ionty 

(K+,Cl-), soli, toxiny, pigmenty

VAKUOLA

Funkce:

➢ udržuje turgor (tlak na buněčnou stěnu) a tvar buňky

➢ udržuje acidobazickou rovnováhu (vnitřní pH)

➢ odstraňuje nepotřebné látky

➢ izoluje nebezpečný materiál

➢ tlačí obsah cytoplazmy proti buněčné stěně -

chloroplasty jsou blíže ke světlu

Potravní vakuoly

Kontraktilní vakuoly



 organely s 2 membránami
(vnější a vnitřní)

 vlastní DNA (chromozom
prokaryontního typu)

 vlastní proteosyntetický
aparát (některé bílkoviny jsou
kódovány jadernými geny)

 autoreprodukce - rozdělením

 maternální nemendelistická
dědičnost

 endosymbiotická teorie
vzniku

Namaluj mitochondrii a chloroplast

MITOCHONDRIE, CHLOROPLASTY



▪ velikost (1 až 10 μm), počet (1 až několik milionu v buňce) 

▪ vnější a vnitřní membrána (vnitřní je zvrásněná, 

vytváří kristy), matrix (obsahuje DNA, 70S ribosomy, tRNA, 

proteosyntetické a jiné enzymy)

MITOCHONDRIE

Funkce:

➢ tvorba ATP (přes NADH, FADH2),

oxidační fosforylací



▪ u rostlin, řas a protists

▪ ploché disky (průměr 2 až 10 μm, 

tloušťka 1 μm), počet (asi 50)

▪ 2 membrány, stroma, tylakoidy

Funkce:

 tvorba ATP, NADPH -
fotosyntetická fosforylace

 fixace CO2 do uhlíkatého
řetězce cukrů (i za tmy)

CHLOROPLAST
(chloros = green, plast = form or entity)



Endosymbiotická teorie

Animace – původ mitochondrií a chloroplastů:

*https://www.youtube.com/watch?v=8oSqXAwLsZc

https://www.youtube.com/watch?v=oivixxWvfsQ

https://www.youtube.com/watch?v=AOiVG2NBIKk

https://www.youtube.com/watch?v=8oSqXAwLsZc
https://www.youtube.com/watch?v=oivixxWvfsQ
https://www.youtube.com/watch?v=AOiVG2NBIKk


▪ koncentrovaný vodný gel malých a velkých

molekul

▪ řada chemických reakcí (např. glykolýza, 

translace na ribozomech..)

CYTOSOL (CYTOPLASMA)



DIFERENCIACE BUNĚK

Diferenciace = rozrůzňování buněk (specializace) 

(př. u člověka 200 různých buněk)

Genový základ:

➢ postupné zapínání a 

vypínání genů

▪ molekulární diferenciace

▪ enzymová diferenciace

▪ morfologická diferenciace

▪ terminální diferenciace


