
Základy biologie a 

ekologie

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA



Výsledky vzdělávání                                                               Učivo 

Ţák                                                                                        Základy biologie

charakterizuje názory na vznik a vývoj                   vznik a vývoj ţivota na Zemi 

ţivota na Zemi, porovná délku vývoje                           geologické éry, 

ţivota a člověka;

♣ vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti               ► vlastnosti ţivých soustav: 

ţivých soustav                                                                systémové uspořádání,  

metabolismus, dráždivost,

rozmnožování, adaptace,    

růst a vývoj 

♣ popíše buňku jako základní stavební a                    ► buňka bakteriální, 

funkční jednotku ţivota, porovná různé typy                   rostlinná a ţivočišná 

buněk a vysvětlí rozdíl mezi autotrofní 

a heterotrofní buňkou

♣ uvede příklady základních skupin organismů           ► rozmanitost organismů a 

a porovná je                                                                      jejich charakteristika 

♣ orientuje se v základních genetických pojmech,       ► dědičnost a proměnlivost 

uvede příklady vyuţití genetiky;                                        organismů, vliv prostředí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♣ popíše základní anatomii člověka a funkci orgánů    ► biologie člověka, stavba a 

v lidském těle, zná zásady správné výţivy a                  funkce orgánových soustav 

zdravého ţivotního stylu 

♣ uvede původce bakteriálních, virových                       ► zdraví a nemoc

a jiných onemocnění;, :



a) Vývoj ţivota

b) Vlastnosti ţivých organismů :

c) Rozmanitost buněk

d) Rozmanitost organismů



Planety sluneční soustavy



Slunce – zdroj energie



vnitřní stavba Země



hydrologický cyklus

prvotní atmosféra



Ovzduší – vrstvy

prvotní atmosféra: 

čpavek, kyanovodík, sirovodík, 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý, osid 

siřičitý, vodík methan  ……….



Éra

Vznik Země
před 4.6 

miliardami let

Stupeň vývoje života Délka trvání 

v milionech 

let

I. prahory Vznik předpokladů života 

-vznik organických látek 

- vznik buňky: bakterie – sinice              (před více než 

vývoj  fotosyntézy,uvolňování energie     3mld.let)

2640 

II. starohory Nejjednodušší formy života - jednobuněčné 1100

III. prvohory Rozvoj života ve vodě a později na souší (až stromovité 

kapraďorosty, „věk ryb“)

550

IV. druhohory Rozvoj života („věk plazů“, vrchol nahosemenných 

rostlin)

200

V. třetihory „věk savců“, rozvoj krytosemenných rostlin 70

VI. čtvrtohory člověk 1

Vznik a vývoj života



období bez života vznik organických sloučenin vznik předchůdců buněk

prvotní zemská atmosféra

prvotní hydrosféra

organické sloučeniny organické

sloučeniny

kaocerváty

Období bez ţivota



Chemické sloţení

• Organické látky – sloučeniny uhlíku

• Sacharidy

• Tuky

• Bílkoviny

• Nukleové kyseliny

• Makromolekulární látky







vznik prvních

nedokonalých buněk

vznik buňky s typickým 

buněčným  jádrem

vznik prvotní fotosyntézy

uvolňování kyslíku

CO2
organické

sloučeniny

energie

odpadní

látky

ozon (O2)

buňka

autotrofní

buňka 

heterotrofní

dokonalá buňka

O2
CO2

CO2

organické sloučeniny

prahory

starohory







Osídlení Země životem



vztahy zemských sfér

atmosféra

hydrosféra litosféra

biosféra

GAIA

hydrologický cyklus geologický cyklus

skleníkový jev



POSTUPNÉ ZMĚNY ABIOTICKÝCH PODMÍNEK

DLOUHODOBÉ ZMĚNY

ZMĚNY V ZEMSKÉ KŮŘE

ZMĚNY  VE  SLOŢENÍ OVZDUŠÍ 

ZMĚNY V TEPLOTĚ  PROSTŘEDÍ    A  MNOŢSTVÍ  SLADKÉ VODY 

ZMĚNY PODNEBÍ

VYTVÁŘENÍ PŮDY



podsouvání oceánských desek

oceánský příkop

oceánská deska

zóna podsouvání a tavení

oceánská deska



před 235 miliony let

před 65 miliony let

současný stav

POHYB KONTINENTŮ V PRŮBĚHU

250 MILIONŮ LET



vrása

zlom - pokles

zlom – vodorovný posun

tvarové změny horninových těles



Zdroj energie pro života – viditelné světlo     

- UV záření – nebezpečné pro život

-infračervené – tepelné záření

Sluneční záření   - změny intenzity



jaro

zima

podzim

léto

střídání ročních období

změny v poloze ke slunci



Skleníkový jev

změny v množství 

skleníkových plynů



oběh vody na Zemi



činitelé zvětrávání



Složení půdy

kořen

voda

půdní 

částice

a humus

vzduch

matečná 

hornina



Éra                      miliony let

PRAHORY  - 2 100

STAROHORY         1 930

PRVOHORY            345

DRUHOHORY          160

TŘETIHORY             63

ČTVRTOHORY           2



Vývoj ţivota



život v prvohorním (kambickém) moři



prvohory – les v karbonu



porovnání velikosti člověka a veleještěra



druhohory – věk plazů



třetihorní krajina



přehled vývoje savců

Primáti



Austrlopithecus - konec třetihor



rozšíření pevninského ledovce v době největšího zalednění v Evropě
čtvrtohory

1 milion let

Střídání glaciálů a interglaciálů[1]

glaciál / interglaciál     trvání

günzský glaciál       1mil -780tis 

interglaciál              780tis - 680tis

mindelský glaciál    680tis - 370tis

Interglaciál              370tis - 287tis

risský glaciál           287tis - 128tis 

interglaciál             128tis - 75tis 

würmský glaciál      75tis - 10tis

současný 

Interglaciál              10tis - dnešek

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledov%C3%A1


mamuti v době ledové



40 000 let



pastevci a zemědělci
8 000 - 10 000 let



čelo

nadočnicová

část lebky

nos

vysunutí

čelistí

velikost

špičáků

brada

týlní otvor

místo úponů

týlních svalů



ŠIMPANZ ČLOVĚK ŠIMPANZ ČLOVĚK

celkový tvar kostry
tvar lebky

průřez lebkou - velikost prostoru pro mozek)

tvar dolní čelisti









biologické hodiny 

-porovnání vývoje

-s dvanácti hodinami

!


