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BIOLOGIE

• vědní obor zabývající se organismy a vším, 

co s nimi souvisí

• probíraná témata:

– buňka

– organismy

– biologie člověka

– ekologie, globální problémy



VZNIK VESMÍRU, ZEMĚ A 

ŽIVOTA NA ZEMI

• teorie velkého třesku (Big 
Bang), před 15 mld. let

• vesmír vznikl z nekonečně 
malého bodu o velké 
hustotě, probíhal zpočátku 
velmi rychle a měl podobu 
velké exploze (v podstatě se 
rozepnul ve velmi malém 
čase na ohromný objem a to 
ještě daleko rychleji než 
probíhá rozpínání vesmíru v 
dnešní době)



• vznikaly protony, 
neutrony a elektrony, 
neutrony se spojily s 
protony → vznik 
atomových jader

• poději atomová jádra 
začala zachycovat 
elektrony, vytváří se 
první atomy a jejich 
shluky → vznik 
vesmírné hmoty → 
vznik hvězd, planet → 
Sluneční soustava 
(před 4,6 mld. let) a 
Země



Vznik života na Zemi

• různé teorie – náboženské, filozofické a 

vědecké

• žádná teorie není jednoznačně potvrzena 

(nejsou dochovány žádné fosílie)

• život na Zemi vznikl cca před 4000 miliony 

let



TEORIE ABIOGENEZE (samoplození)

• uznávaná do 19. stol.

• průkopníkem již řecký filozof Aristoteles

• živé organismy se rodí z neživé hmoty (např. 
mouchy ze shnilého materiálu, myši ze špinavé 
slámy, krokodýli z bahna…)

• Francesco Redi – první důkazy proti této teorii 
(larvy much se v mase neobjeví, nepřijde-li maso 
do kontaktu s mouchami)

• Louis Pasteur – 1861 dokázal, že ve sterilním 
(pasterizovaném) živném prostředí se plísně ani 
houby neobjeví



TEORIE BIOGENEZE

• všechen život vzešel z prapůvodního života

• opět různé představy o tom, co je to 
„prapůvodní život“

TEORIE PANSPERMIE

• život na Zemi doputoval z vesmíru po 
nárazu meteoritu

• nejspíš by ale po nárazu byly všechny 
organismy zničeny



TEORIE PREBIOTICKÉ POLÉVKY

• A.I.Oparin r. 1924 „Původ života na Zemi“

• z anorganických látek vznikaly v atmosféře látky 
organické, které se dostávaly silnými dešti do 
vody, kde spolu reagovaly a polymerovaly → z 
aminokyselin vznikaly bílkoviny a nukleové 
kyseliny

• bílkoviny ve vodě tvoří koacerváty (shluky 
oddělené membránou) → zárodky prvních buněk 
→ mohly náhodně pohltit nukleové kyseliny a 
začít se množit

• tato teorie má spoustu nedostatků, ale vychází z ní 
všechny nynější teorie


