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Lidské tělo tvoří:

• 60 biliónů buněk

Největší buňka Nejmenší buňka

Vajíčko
Červená krvinka
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BUŇKY TĚLA
Kmenová buňka Kožní buňka

Pohlavní buňky
Svalová buňka Nervová buňka

Kostní buňka

Pohlavní buňky



BUŇKA

• Buňka je základní stavební a funkční jednotka 
organismu

• Různý tvar, velikost, funkci i délku života

• Volně nebo tvoří tkáně• Volně nebo tvoří tkáně

• Obsahuje genetickou informaci (DNA),  
jedinečná



Stavba buňky
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Objevitel buňky – Robert Hooke

• Anglický vědec

• 1665 – objevil buňku

• Používal jednoduchý 

mikroskop, který mikroskop, který 

později zdokonalil 

Antoni van Leeuwenhoek



Klonování buněk

• Přesná kopie živé bytosti

• 1997 – ovce Dolly

• http://www.stream.cz/slavnedny/562772-22-unor-den-kdy-svet-poznal-prvni-klonovanou-ovci (29.1.2011)



TKÁŇ

• Soubor buněk, které mají přibližně stejný tvar 
a funkci

• Rozlišujeme 4 typy tkání:

• Tkáň epitelová• Tkáň epitelová

• Tkáň pojivová

• Tkáň svalová

• Tkáň nervová



Tkáň epitelová

• Tvoří pokryv těla (kůže) nebo vystýlá tělní dutiny 
(sliznice) a orgány (žaludek, močový měchýř)

dlaždicový epitel 
pokožky

řasinkový epitel 
žaludku



Tkáň pojivová

• Vyplňuje prostory mezi buňkami a orgány
• Zpevňuje tělo
• Rozlišujeme 3 typy:
1. Vazivo - šlachy, kůže, kloubní pouzdra, výplň 

tkánítkání
2. Chrupavka – konce žeber, klouby, ušní boltec, 

nos, hrtan
3. Kost – nejtvrdší, obsahuje:
– anorganickou složku (soli Ca a P)  - pevnost kosti
– organickou složku (osein) - pružnost kosti



Tkáň svalová

• Má schopnost se smršťovat

• Umožňuje pohyb

• Rozlišujeme 3 typy:

1. Hladká – pohyb vnitřních orgánů (trávící trubice, 1. Hladká – pohyb vnitřních orgánů (trávící trubice, 
močový měchýř, cévy). Nelze ovládat vůlí. 

2. Příčně pruhovaná – kosterní svaly, ovládáme 
vůlí, pohyb řídí mozek.

3. Srdeční – svalovina srdce, pracuje bez přestávky 
po celý život



Tkáň nervová

• Reaguje na podráždění a vede vzruchy

• Skládá se  z NEURONŮ (NERVOVÉ BUŇKY)

NEURON



Tkáně tvoří orgány

Orgán kost

Orgán mozek

Orgán srdce



Buňka- tkáň – orgán – orgánová 
soustava - organismus

• Kostní buňka – kostní tkáň – kost – kosterní 
soustava – člověk



Opakování
1. Lidské tělo tvoří:

a) 60 miliónů buněk     b) 60 biliónů buněk

2. Člověk je:
a) Jednobuněčný organismus 

b) Mnohobuněčný organismus

3. Největší buňka lidského těla je:
a) Vajíčko b) červená krvinka

4. Vyjmenuj 4 typy tkání.

5. Kost je:
a) buňka b) tkáň c) orgán
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