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2. Prednáška 
2. Pôvod života, chemická evolučná teória, 
pôvod buniek a mnohobunkových organizmov.
fylogenéza.



Evidence (6): Fossil Record
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complex cells

The fossil record shows a sequence from simple bacteria to 

more complicated organisms through time and provides the most

compelling evidence for evolution.



Figure 15.2 Milestones in the 

Development of Evolutionary 

Theory
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The Origin of 

Species
1859



Darwinová cesta okolo sveta

• Darwin navštívil Galapágy ako súčasť jeho vedeckej 
expedície v 1835

• Na lodi the Beagle strávil 5 týždňov na Galapágoch
• Počas tohto čas Darwin strávil 19 dní návštevou San 

Christobal, Floreana, Isabela, Santiago dokumentujúc  ich 
flóru and faunu



Galapagy (ostrovy) sú 600 miles od 
pobrežia Equadoru



Galapágy

Ostrovy vulkanického pôvodu 























Nikdy som ani nesníval o možnosti, že na týchto 
ostrovoch, ktoré sú vzdialené 50-60 míľ, vybudovaných 
na tých istých kameňoch, v tom istom klimatickom 
pásme, ale majú tak rozdielnych obyvateľov.



Záverom pre mňa je to, že nič tak nezlepší 
mladých vedcov  (biológie) ako cestovanie do 

vzdialených krajín - Charles Darwin



Carl Linne
(Carolius Linnaeus)
Systema Naturae

1739



Antoni van Leeuwenhoek

•Prvý mikroskop

•s rozlišovacou 
schopnosťou asi 300 x 

•popísal „animalcules“ –
(1684)



Bunková teória

• Bunka je základnou štruktúrnou a funkčnou 
jednotkou živých organizmov. 

• Aktivita organizmov je závislá ako na individuálnych 
ale aj kolektívnych aktivitách buniek

• Aktivita buniek je podmienená a uskutočňovaná 
špecifickými subcelulárnymi štruktúrami

• Bunky pochádzajú z buniek
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Anorganické atómy a molekuly
Jednoduché organické molekuly
Zložitejšie organické molekuly
Makromolekuly
Biologické supramalekulové komplexy
Prvé primitívne bunky
Bunky
Tkanivá 
Jednoduché organizmy
Živočíchy a rastliny
Človek



Gén v DNA

mRNA

Proteín

Génová expresia



Figure 15.22 A Globin Family Gene Tree
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• The early embryonic stages of a (a) lemur, (b) pig, and 

(c) human show strikingly similar anatomical features. 







Homologická
štruktúra





História evolúcie

• Vznik človeka

• Univerzálny spoločný 
predchodca buniek

• Prokaryonty

• Eukaryoty

• Chordatovce

• Stavovce

• Cicavce

• Primaty

• Hominoidi

• Šimpanz- človek 
rozdelenie





Oddelenie šimanza a človeka

Šimpanzy Človek

6-8 milión rokov



Bunková teória

• Bunka je základnou štruktúrnou a funkčnou 
jednotkou živých organizmov. 

• Aktivita organizmov je závislá ako na individuálnych 
ale aj kolektívnych aktivitách buniek

• Aktivita buniek je podmienená a uskutočňovaná 
špecifickými subcelulárnymi štruktúrami

• Bunky pochádzajú z buniek



Evolúcia

• Základný predpoklad: 
– Rozmanitosť života je založené na dedičnej 

variability postupného neprerušeného 
vývoja

• Základné dáta:
– Život začal pred 3.8 miliónmi rokov
– Eukaryonty sa sformovali pred 2 mil. rokmi
– Mnohobunkové organizmy pred 1 mil. rokov



Dôkazy

• Informácie z fosílií a archeológie

• Neutrálne (mali by byť neutrálne) 
Fylogenetická génová sekvenčná analýza

– Klasické genetické markery – gény

– Mitochondriálne gény

– X a Y chromozóm

– Demografické zmeny

- iné



Bunková teória

Prvé archeologické dôkazy existencie buniek 
> 3,8 miliónov rokov





Ľudské bunky



Bunkový základ života
Bunka je jednotka, ktorá 
obsahuje všetko pre život
(zmena je zvyčajne choroba)

–Komplexnosť
• Zloženie – atómy, molekuly

• Organizácia do viacerých 

štruktúr  a  organel 

• Každý typ je potrebný na prežitie

–Mnohotvarosť a variabilita
• Neurón 

• Bunky krvi



Bunková špecializácia a tkanivá

• Najdôležitejšia vlastnosť mnohobunkových 
organizmov je bunková diferenciácia

• Tkanivá: skupina buniek so špecifickou funkciou
– Ľudia majú 14 hlavných typov tkanív

(kostí, svaly, nervy, krv a pod.)

• Ľudia majú viac ako 200 špecializovaných typov 
buniek, ktoré sa odlišujú 
– veľkosť (nervové bunky vs. krvné bunky)
– životnosť (nervová bunky vs. krvné bunky)

• Poznámka: všetky bunky majú ten istý kód a 
rozdielnosť je spôsobená rozdielnou génovou 
expresiou



Darwinov diagram  
"principle of divergence”

Jediná islutrácia v knihe „Pôvod druhov“ 1859



Strom života

• Tri základné typu
– Archaea 

– Baktérie

– Eukaryoty
• živočíchy

• rastliny

• huby

• Protistá

– Vírusy



Salt lake, Kang Island, AustraliaSalt lake, Kang Island, Australia

Yellowstone National Park, USA

Archaea

archebatérie



Vírusy











Vývojový strom





Časová škála
rozmanitosti 

organizmov



Species Diversity 

(percent)

Humans 0.08 - 0.1

Chimpanzees 0.12 - 0.17

Drosophila 

simulans

2

E. coli 5

HIV1 30

Genetic variation among humans





Pôvod človeka

• Sahelanthropus tchadensis

• Čad (Centrálna afrika)

• Datovaný 6 – 7 milión rokov 

• Spriamenosť je otázna

‘Toumai’, 

Brunet et al. (2002) Nature 418, 145-151



Pôvod druhu Homo

• Homo erectus/ergaster
~1.9 milióna rokov -Afrika

• Používal kamenné nástroje

• H. erectus na Jáve

~1.8 milióna rokov 

Nariokatome boy, 
Kenya, ~1.6 mi. rokov



Pôvod moderného človeka

• Anatomicky definovaný 
moderný človek Afrika 
~130 000 rokov

• Izrael ~90 000 rokov

• Nebol veľmi zručný
Omo I, Ethiopia, ~130 000 rokov



Migrácia človeka z Afriky

• Pravdepodobne prvý
Európania ~800 000 
rokov

• H. heidelbergensis

Atapueca 5, Spain,
~300 000 rokov



Súhrn fosílií predchodcov človeka

Nálezy len v Afrike Nálezy aj v iných častiach sveta





Cesty migrácie človeka

50 KYA

47 KYA

40 KYA
39 KYA

50 KYA

47 KYA

40 KYA
39 KYA

Middle

Stone Age

Upper Paleolithic

~130

KYA



Cavalli-Sforza,2001 + HEG (2004) 

Migrácia človeka













Myš            Človek

Alberts et al. Nature 420, 2002





3. Prednáška 

3. Chemické zloženie živej hmoty – chemický 
základ života. Atómy, molekuly, organické 
látky – cukry, tuky, bielkoviny, nukleové 
kyseliny





Atómy
-protóny,neutróny,elektróny 

Jadro Jadro

elektróny

elektrónový obal



Makroelementy

Mikroelementy

H,O,C,N,P,S,Na,K,Cl,Fe,Mg

I,Mn,F,Zn,Cu,Co,Se,.......





Väzby atómov



Molekuly
Iónová, kovalentná, polárna a nepolaárna väzba

metán

Sodík                Chlór                         NaCl                   



H2O



ATP

- energia

- stavebná
jednotka    

NK

- signálna
molekula



Makromolekuly

- cukry

- tuky

- proteíny

- nukleové kyseliny


