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1. Bu ka

Základní stavební a funk ní jednotka organism , bun ná teorie, stavba prokaryotické bu ky, stavba eukaryotické
bu ky, srovnání bu ky rostlinné a živo išné.

2. Základní funkce bu ky

P íjem a výdej látek bu kou, vylu ování látek z bu ky, osmotické jevy bu ky a jejich význam, p em ny energie
v bu ce (p íjem a uvol ování energie), rozmnožování bun k (mitóza, meióza), bun ný cyklus, diferenciace bun k.

3. Prokaryotické organismy

P ehled p irozeného syst. živé p írody, Prokaryota – nebun né a prvobun né organismy (viry, bakterie, sinice).

4. Chromista a nižší eukaryotické rostliny

Chromista ( asovky, chromofyta) a nižší rostliny ( asy) – charakteristika a význam t chto skupin organism
v p írod a pro lov ka. Biologické v dní disciplíny.

5. Výtrusné rostliny

Mechorosty, plavun , p esli ky, kapradiny – stavba t la, rozmnožování mechorost a kapradin a srovnání jejich
rodozm ny, význam v p írod a pro lov ka.

6. Rostliny nahosemenné a krytosemenné

Charakteristické znaky, rozmnožování, hospodá sky významné skupiny – jehli nany, brukvovité, r žovité,
bobovité, mi íkovité, lilkovité, hv zdnicovité, lipnicovité, vstava ovité. Chrán né rostliny a význam jejich ochrany.

7. Pletiva a orgány vyšších rostlin

D livá a trvalá pletiva, pletiva krycí a vodivá, základní pletiva. Vegetativní rostlinné orgány (ko en, stonek, list),
generativní rostlinné orgány (kv t, plod, semeno).

8. Metabolismus rostlin

Vodní režim rostlin, charakteristika p íjmu, vedení a výdeje vody v rostlinném t le, minerální výživa rostlin,
autotrofie a heterotrofie, fotosyntéza, dýchání rostlin, faktory ovliv ující fotosyntézu a dýchání, kvašení

9. Životní funkce rostlin

R st a vývoj rostlin, faktory ovliv ující r st a vývoj, rozmnožování rostlin (pohlavní a nepohlavní), pohyby rostlin,
dráždivost.

10. íše: Houby – Fungi

Charakteristické znaky hub, zp soby výživy hub (saprofytismus, parazitismus, symbióza), systematické t íd ní hub
a hlavní zástupci, význam hub v p írod a pro lov ka, lišejníky.

11. Živo ichové – Prvoci, Houby, Žahavci

Prvoci – charakteristické znaky, jejich t íd ní, hospodá ský, zdravotnický a ekologický význam. Houby a Žahavci –
charakteristika a význam.

12. Kmeny: Plošt nci, Hlísti, M kkýši

T lesná stavba, rozmnožování, t íd ní, hospodá ský, zdravotnický a ekologický význam, modelové p íklady.

13. Kmeny: Kroužkovci, lenovci

T lesná stavba, rozmnožování, hospodá ský, zdravotnický a ekologický význam, hlavní zástupci.

14. Druhoústí: Kmen Strunatci

Charakteristika kmene strunatc , podkmeny Plášt nci, Bezlebe ní, Obratlovci (t ídy: Kruhoústí, Paryby, Ryby) –
stavba t la, rozmnožování, hlavní zástupci. Hospodá ský a ekologický význam.

15. Obratlovci: Obojživelníci, Plazi

Stavba t la, zp soby rozmnožování, hlavní zástupci, hospodá ský a ekologický význam jmenovaných t íd.

16. Obratlovci: Ptáci, Savci

Stavba t la, zp soby rozmnožování, hlavní zástupci, hospodá ský a ekologický význam jmenovaných t íd.

17. Op rná a pohybová soustava živo ich a lov ka

Složení, r st, spojení kostí, stavba kostry lov ka, stavba a innost svalové tkán , p ehled sval
pohybu v živo išné íši, fylogeneze pohybové a op rné soustavy u živo ich .

lov ka, formy

18. P íjem látek a energií u živo ich a lov ka

Význam výživy a základní složky potravy, zp sob p íjmu a trávení potravy u živo ich , Fylogeneze trávicí
soustavy u živo ich , stavba a innost trávicí soustavy lov ka, p em na látek a energií v lidském t le –
metabolismus cukr , tuk a bílkovin, zásady správné výživy.

19. Dýchání a vylu ování živo ich a lov ka

Význam dýchání, dýchací soustavy živo ich – vývoj, stavba a funkce, stavba a funkce dýchací soustavy lov ka,
mechanismus dýchání, ventilace plic, ízení dýchání. Fylogeneze vylu ovací soustavy, stavba a innost vylu ovací
soustavy lov ka, tvorba a složení mo i. K že lidského t la a její význam pro zdraví, t lesná teplota – tvorba a
výdej tepla.

20. Cévní soustava živo ich a lov ka

Krev, složení a funkce krve, fylogeneze cévní soustavy živo ich , stavba a innost orgán cévní soustavy lov ka
– srdce, cévy, krevní ob h, míza a mízní ob h.

21. ízení organismu nervovou soustavou

Neuron, nervový vzruch, reflex, fylogeneze nervové soustavy, uspo ádání nervové soustavy lov ka (CNS a
obvodové nervy), vyšší nervová innost – reflex podmín ný a nepodmín ný, I. a II. signální soustava.

22. Žlázy s vnit ní sekrecí a rozmnožovací soustava lov ka

Biologický význam rozmnožování, stavba a innost rozmnožovací soustavy muže a ženy.

23. Smyslová soustava živo ich a lov ka

Význam smyslové soustavy pro organismus, receptory zraku – fylogeneze zrakového ústrojí, receptory sluchu,
chuti, ichu, receptory k že, proprioreceptory, nej ast jší onemocn ní smyslových orgán a jejich prevence.

24. Ontogeneze v živo išné íši

Vývoj pohlavních bun k a oplození, individuální vývoj lov ka – vývoj oplozeného vají ka, vývoj zárodku, plodu,
gravidita, plánované rodi ovství, antikoncepce, pohlavní choroby a prevence, zp soby rozmnožování v živo išné
íši – bezobratlí a obratlovci.

25. Genetika na molekulární a bun né úrovni

Definice, DNA a RNA – stavba a p epis genetické informace (replikace, transkripce, translace), genetický kód,
gen, uložení genu v chromozómu, genetika prokaryotické bu ky, genetika eukaryotické bu ky – stavba
chromozóm , homologní a heterologní chromozómy, chromozómové ur ení pohlaví, mimojaderná d di nost.

26. Genetika na úrovni organism

Základní genetické pojmy, mutace, rozmnožování a d di nost, Mendelovy zákony, životopis. Doložení platnosti
Mendelových zákon d di nosti pro úplnou a neúplnou dominanci na p íkladu, monohybridismus a
dihybridismus.d di nost kvantitativních znak , gonozomální d di nost, genetika populací, genetika lov ka,
genetické poradenství, metody studia lidské genetiky.

27. Vznik a evoluce druh

Názory na vývoj p ed Darwinem, Darwinova evolu ní teorie, doklad Darwinovy teorie (anatomie, fyziologie,
embryologie, paleontologie, ekologie, genetika), vývoj živo ich a rostlin v geologických obdobích, p vod a vývoj
lov ka, za azení lov ka do p irozeného systému obratlovc , srovnání kostry lov ka a antropoidní opice,
významná nalezišt p edk lov ka na našem území.

28. Minulost Zem , vznik života na Zemi

Vznik Zem , p ehled geologických období Zem , vznik života na Zemi – vývoj p edstav o vzniku života na Zemi,
Oparinova teorie, možnosti života ve vesmíru.

29. Mineralogie a petrologie

Fyzikální a chemické vlastnosti nerost , t íd ní nerost , hornin a jejich význam

30. Ekologie

Základní ekologické pojmy – biotop, biocenóza, ekosystém, biosféra, ekologická valence, bioindikátory, areál,
relikt, endemit, abiotické a biotické složky prost edí, vztah v ekosystému, potravní et zce, fytocénózy a
zoocenózy, chrán ná území, ochrana rostlin a živo ich , lov k a prost edí – vzájemné vztahy, vliv lov ka na
p du, ovzduší, živ. p írodu, pé e o životní prost edí.

