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organel.



Anotace

Výukový materiál si klade za cíl připomenout téma buňka probrané na ZŠ. Popisuje
základní typy buněk (prokaryotická, eukaryotická, živočišná, rostlinná) a rozdíly mezi
nimi. Jsou stručně popsány buněčné organely: jádro, endoplazmatické retikulum,
ribozomy, chloroplasty, vakuoly, cytoplazma, cytoskelet, cytoplazmatická membrána,
buněčná stěna.

Metodika

Výukový materiál tvoří prezentace a pracovní list. Prezentace ve stručnosti zmiňuje
základní myšlenky buněčné teorie i její autory, připomene základní buněčné organely a
popíše typy buněk: prokaryotickou, eukaryotickou, rostlinnou a živočišnou.

Pracovní list navazuje na prezentaci a slouží k zopakování tématu. Po shlédnutí
prezentace jej mohou studenti zpracovat sami, využít literaturu či internet.

Vyplněný pracovní list může sloužit studentům jako zápis z hodiny.



BUŇKA A BUNĚČNÁ TEORIE

Buňka je základní stavební jednotkou živých
organismů. Buňka vzniká vždy jen z buňky. Poprvé
použil termín buňka Robert Hook v roce 1665, když
mikroskopem pozoroval stavbu korku.

Na formulaci buněčné teorie se podílelo více
vědců, ale za její autory z roku 1838 jsou považování
botanik M. J. Schleiden a zoolog T. Schwann. Podílel se
na ní i český vědec J. E. Purkyně, který některé její
myšlenky vyslovil již v roce 1837.



BUNĚČNÉ ORGANELY

• jádro – obsahuje genetickou informaci zapsanou v molekule
DNA. U eukaryotické buňky je oddělena od cytoplazmy
dvojitou biomembránou. Prokaryotická buňka má jedinou
dlouhou molekulu DNA stočenou do smyček a uloženou volně
v cytoplazmě

• endoplazmatické retikulum – váčky a měchýřky u buněčného
jádra eukaryotických buněk, na něž jsou vázány ribozomy

• ribozomy – tělíska, na kterých probíhá syntéza bílkovin
• mitochondrie – tyčinkovité organely zajišťující buněčné

dýchání
• cytoplazma – koncentrovaný viskózní roztok vyplňující buňku



BUNĚČNÉ ORGANELY

• vakuola – organela rostlinných buněk, měchýřek obsahující
buněčnou šťávu

• chloroplast – organela rostlinných buněk s rostlinným
barvivem – chlorofylem

• cytoskelet – vlákna a trubičky, které svým zkracováním a
natahováním umožňují pohyb buňky

• cytoplazmatická membrána – izoluje vnitřní prostředí od
vnějšího, je polopropustná

• buněčná stěna – tuhý obal, uděluje buňce tvar a mechanicky
ji chrání před vlivy prostředí

• buňky mohou obsahovat také další organely, jako např.
Golgiho komplex, lyzozomy, peroxizomy, vezikuly…



TYPY BUNĚK

PROKARYOTICKÁ
• jednodušší, vývojově starší

• nemá buněčné jádro, DNA 
volně v cytoplazmě

• ribozomy volně v cytoplazmě

• na povrchu cytoplazmatická 
membrána a buněčná stěna

• tvoří tělo bakterií a sinic

EUKARYOTICKÁ
• složitější, vývojově mladší

• DNA v jádře oddělená od 
cytoplazmy membránou

• ribozomy vázané na 
endoplazmatické retikulum

• ROSTLINNÁ – má buněčnou 
stěnu, vakuoly, chloroplasty

• ŽIVOČIŠNÁ – nemá buněčnou 
stěnu, proto nemá pevný tvar



PROKARYOTICKÁ BUŇKA



ROSTLINNÁ BUŇKA



ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA



TVAR A FUNKCE BUNĚK

Buňky mohou mít různý tvar i funkci, např.
• nervové – přenos vzruchu
• červené krvinky – přenos kyslíku a CO2

• jaterní buňky – produkce žluči



Buňky fungují jako dobře propojený
systém, i když jednotlivé reakce jejich
metabolismu probíhají v různých částech buňky
oddělených polopropustnými biomembránami.
Membrána je tvořena dvojí vrstvou lipidů
(tuků) a v ní jsou zanořené molekuly bílkovin.
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