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Biologie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví. Dále je do 

předmětu začleněn celý vzdělávací obsah průřezového tématu Environmentální výchova 

a vybrané tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 

výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

V předmětu Biologie se žáci zabývají studiem vlastností živých soustav, zkoumají struktury 

a životní projevy organismů, jejich vzájemné vztahy i vztahy mezi živou a neživou přírodou. 

Význam biologie pro lidskou společnost je obrovský – počínaje lékařstvím, přes zemědělství 

až k problematice ochrany životního prostředí. Vzhledem k rychlému rozvoji vědeckého 

poznání zejména na poli genetiky, lékařství či environmentálních oborů jistě bude i nadále 

stoupat. 

Časový rozsah i vzdělávací obsah výuky biologie odpovídá přírodovědnému zaměření našeho 

gymnázia, biologie je jedním z našich profilových předmětů, a její výuce je proto věnována 

patřičná pozornost. 

Týdenní hodinová dotace povinného předmětu biologie vymezená učebním plánem je 

následující: 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

3 VH 2,5 VH 2,5 VH 1 VH  

Nedílnou součástí výuky biologie jsou laboratorní cvičení, v 1. ročníku jednou za 14 dní, ve 

2. a 3. ročníku jednou za měsíc. Třída je vždy dělena na dvě skupiny. Význam laboratorních 

cvičení spočívá zejména v podpoře samostatné výzkumné činnosti studentů a jejich vzájemné 

tvůrčí spolupráce, kdy si teoretické poznatky ověřují praktickou aplikací. Především zde se 

naplňují očekávané výstupy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

Jako převážně motivační s důrazem na samostatnou činnost studentů jsou koncipovány také 

povinně volitelné Přírodovědné semináře ve 2. ročníku, z nichž některé bezprostředně 

navazují na biologické učivo. Ve 3. ročníku mají studenti možnost volit z nabídky seminářů mj. 

také seminář z biologie s laboratorní a jinak praktickou náplní. 

Praktické aplikace vybraných biologických znalostí zejména z oblasti systematické biologie, 

krajinné ekologie a první pomoci studenti druhých ročníků uplatní na týdenním 

Přírodovědném kurzu. Konkrétně se jedná o tyto tematické celky: 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Zdravý způsob života a péče o zdraví; První pomoc při úrazech 

a náhlých zdravotních příhodách 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ochrana člověka za mimořádných událostí; První pomoc 

BIOLOGIE ROSTLIN: Systém a evoluce rostlin; Poznávání významných rostlinných druhů 

a jejich ekologických nároků 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ: Systém a evoluce živočichů; Poznávání významných živočišných 

druhů a jejich ekologických nároků 

Každý student v průběhu 2. až 4. ročníku zpracovává povinně volitelnou práci BOČ (Botičská 

Odborná Činnost), práce s biologickou tematikou přitom patří k těm nejžádanějším. 

Biologické problematice jsou zčásti věnovány také projektové dny ve 3. ročníku, kdy se 

studenti podle své volby zabývají např. botanickým, hydrobiologickým nebo zoologickým 

průzkumem oblasti potoka Botiče. Výsledky své práce na závěr uveřejní ve sborníku. 

Snažíme se úzce spolupracovat s biologickými katedrami PřF UK (vedení studentů při BOČ, 

zajištění biologického materiálu apod.), Stanicí přírodovědců (programy pro studenty, 

exkurze) a ekologickými sdruženími, jako je např. Toulcův dvůr (exkurze). 

Během studia se naši studenti pravidelně účastní biologické a ekologické olympiády, 

botanické soutěže a středoškolské odborné činnosti, příležitostně také chovatelské 

olympiády. 

Ve 4. ročníku si mohou studenti s hlubším zájmem o přírodovědné předměty zvolit biologii 

ještě jako pětihodinový blok (B51, B52, B53). Vzdělávací obsah je zde rozdělen do 3 

seminárních bloků, které rekapitulují, doplňují a dále rozšiřují vybrané tematické okruhy 

povinného učiva biologie prvních tří ročníků s důrazem na úspěšné složení maturitní zkoušky 

nebo přijímacích zkoušek na VŠ.  

Pro výuku biologie na našem gymnáziu je k dispozici odborná učebna plně vybavená moderní 

multimediální technikou (počítač, dataprojektor, zpětný projektor, DVD a videopřehrávač) 

a dále biologická laboratoř vybavená mikroskopem napojeným na snímací kameru, 

studentskými mikroskopy, počítačem a dataprojektorem, která je určena především 

k realizaci laboratorních cvičení. Škola vlastní poměrně unikátní kolekci lihových preparátů, 

vycpanin a dalších přírodnin využívaných zejména při výuce zoologie, průběžně doplňovány 

jsou obsáhlé sbírky trvalých preparátů, rostlinných plodů a schránek měkkýšů. Neméně 

důležitým motivačně vzdělávacím prvkem je zookoutek v učebně biologie i v některých jiných 

učebnách s řadou chovaných živočichů (hlodavci, ještěři, hadi, vodní želvy, akvarijní ryby, plži, 

pavouci). Kousek přírody do městského prostředí naší školy vnáší také bohatá květinová 

výzdoba na chodbách a školní zahrada s množstvím okrasných dřevin.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadává žákům problémové otázky a úkoly, které vedou k hlubšímu zamyšlení 

nad probíranou látkou, jsou podnětem pro diskusi a motivují žáky k dalšímu studiu. 

 Učitel ve výuce používá pracovní listy, tím umožňuje žákům tvůrčím způsobem 

zpracovávat a nově interpretovat získané poznatky a informace. 

 Učitel zadává samostatné či skupinové úkoly, na kterých si žáci osvojí způsoby 

efektivního získávání poznatků a vyhledávání informací. 

 Prací s texty ze sdělovacích prostředků a jiných zdrojů informací poskytne učitel 

žákům možnost zaujmout ke zprávě kritický postoj na základě dosažených vědomostí 

a zkušeností. 

 Zařazováním práce s tabulkami, grafy a jinými schématy učitel u žáků prohlubuje 

schopnost orientace v nich, schopnost interpretace uvedených dat a sledování 

případných pravidelností či trendů. 

 Učitel do laboratorních prací zařazuje úkoly, které vhodně propojují teoretické 

znalosti žáků s praxí, vede žáky k samostatnému pozorování, zpracování 

a vyhodnocení informací a umožňuje jim plánovat a organizovat svoji pracovní 

činnost. 

 Učitel ukázkami přírodnin zvyšuje názornost učiva a motivuje tak žáky k dalšímu 

studiu. 

 Učitel průběžným hodnocením umožňuje žákům kriticky reflektovat proces vlastního 

učení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel pomocí řízeného dialogu pomáhá žákovi odhalit problém, pochopit jeho 

podstatu, navrhnout možná řešení a zvážit jejich případné klady a zápory. 

 Zadáváním problémových úloh vyžadujících propojování již získaných znalostí (jejich 

aplikaci) učitel podněcuje ve studentech samostatnost při hledání řešení problémů. 

 V laboratorních cvičeních učitel předkládá žákům různé metody práce v biologii, 

společným formulováním hypotéz a jejich následným praktickým ověřováním 

vychovává žáky k základním principům vědecké práce. 

 Učitel využívá terénních exkurzí, které žákům pomáhají vnímat a chápat biologické 

jevy v širších souvislostech okolního prostředí a uvědomit si tak vzájemnou 

provázanost živé i neživé přírody. 
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Kompetence komunikativní 

 Učitel ve výuce využívá metodu řízeného dialogu a diskuse, čímž umožňuje žákům 

prezentovat jejich názory na danou problematiku, porovnávat je s názory ostatních 

a rozhodovat se o jejich správnosti. 

 Při skupinové spolupráci učitel rozvíjí schopnost věcné a přiměřené argumentace, žák 

přijímá, kriticky a konstruktivně posuzuje názory druhých. 

 Na základě zadávání referátů a prezentací učitel umožňuje žákům zdokonalovat se 

v dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi, zároveň při 

slovní prezentaci před publikem dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a jejich 

schopnosti verbálního vyjadřování. 

 Učitel využíváním odborných textů umožňuje žákům naučit se orientovat v odborné 

terminologii a číst s porozuměním. 

 Učitel při písemné i ústní komunikaci s žáky a při hodnocení jejich práce dbá na 

správnost odborné terminologie a kvalitu biologických nákresů. 

Kompetence sociální a personální 

 Radou během skupinových a laboratorních prací vede učitel týmy žáků 

k racionálnímu rozdělování činností a funkcí ve skupině, čímž se žáci učí zastávat 

různé sociální role. Učí tak žáky spolupracovat a být spoluodpovědný za výsledek 

práce skupiny. 

 Při společné činnosti učitel nabízí žákům pomoc v jednotlivostech a vede je tak ke 

schopnosti požádat o pomoc při řešení náročnějších úkolů a současně pomoc 

poskytnout. 

 Učitel zařazováním kontroverzních témat v diskuzích vede žáky k promýšlení 

etických aspektů přírodovědného bádání. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám, a tak vede je k vzájemnému respektu a porozumění. 

 Pořádáním terénních exkurzí a přírodovědného kurzu učitel vede žáky k poznání 

zákonitostí panujících v přírodě a následně ke správnému rozhodování v otázkách 

týkajících se stavu životního prostředí a vlivu lidských činností na něj. 

 Praktickým cvičením učitel se studenty nacvičí základy první pomoci, připraví je tak 

na nejrůznější krizové situace, upozorní je na bezpečnou práci v biologické laboratoři. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům biologii jako perspektivní vědní obor s širokou škálou 

možností dalšího studia a následného pracovního uplatnění. 
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 Začleňováním zajímavých exkurzí, prostřednictvím biologických soutěží, seminářů 

a doprovodných akcí učitel napomáhá žákům rozvíjet jejich vlastní přírodovědné 

zájmy a poskytuje jim motivaci a inspiraci pro jejich další rozvoj, např. v oblasti 

chovatelství. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

OBECNÁ BIOLOGIE OBECNÁ BIOLOGIE  

Zařadí biologii do kontextu přírodních věd, 

charakterizuje základní biologické obory. 

Odliší živé soustavy od neživých na základě jejich 

charakteristických vlastností. 

Rozliší jednotlivé systematické kategorie, uvede 

příklady základních taxonů. 

Porovná stavbu, funkce a životní projevy 

prokaryotní a eukaryotní buňky, zhodnotí význam 

a funkci buněčných organel. 

Podle obrazového materiálu pojmenuje typické 

buněčné organely a uvede jejich funkci. 

Popíše základní mechanismy příjmu a výdeje látek 

buňkou. 

Charakterizuje rozmnožování eukaryotních buněk 

(fáze mitózy, princip meiózy) 

Úvod do studia biologie 

Biologie jako věda 

Obecné vlastnosti organismů 

Základy taxonomie 

Biologie buňky 

Stavba a funkce prokaryotní buňky 

Stavba a funkce eukaryotní buňky 

Příjem a výdej látek buňkou 

Rozmnožování eukaryotních buněk, buněčný 

cyklus 

Chemie; biochemie; obecná 

chemie; chemická vazba 

a vlastnosti látek 

osobnostní a sociální 

výchova; seberegulace, 

organizační dovednosti, 

efektivní řešení problémů; mé 

organizační schopnosti 

a dovednosti 

BIOLOGIE VIRŮ BIOLOGIE VIRŮ  

Uvede základní znaky virů jako nebuněčných 

soustav a nitrobuněčných parazitů. 

Porovná stavbu a funkce živočišných virů, 

rostlinných virů a bakteriofágů. 

Stavba, funkce a význam virů 

Virová onemocnění 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše průběh lytického a lyzogenního cyklu. 

Charakterizuje základní virová onemocnění, 

zhodnotí možnosti prevence a léčby. 

Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů 

z hlediska člověka. 

BIOLOGIE PROKARYOT BIOLOGIE PROKARYOT  

Charakterizuje prokaryota (bakterie a archea) 

a jejich postavení v systému organismů. 

Popíše typy metabolismu a způsoby rozmnožování 

prokaryot. 

Zhodnotí roli prokaryot v ekosystémech a jejich 

účast na koloběhu uhlíku a dusíku. 

Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský 

význam prokaryot, uvede klady a zápory z pohledu 

lidské společnosti. 

Charakterizuje základní bakteriální onemocnění, 

zhodnotí možnosti prevence a léčby. 

Stavba, funkce a význam bakterií 

Bakteriální onemocnění 

Sinice 

 

BIOLOGIE ROSTLIN BIOLOGIE ROSTLIN  

Uvede specifické znaky rostlinné buňky. 

Porovná stavbu, funkce a vlastnosti jednotlivých 

typů pletiv. 

Podle obrazového materiálu pojmenuje jednotlivé 

rostlinné orgány a popíše vnitřní a vnější stavbu 

rostlinného těla. 

Morfologie a anatomie rostlin 

Pletiva rostlin 

Vegetativní a generativní orgány rostlin 

Fyziologie rostlin 

Výživa rostlin 

Příjem, transport a výdej látek rostlinou 

Rozmnožování rostlin 

Fyzika; stavba a vlastnosti 

látek; kapilární jevy 

osobnostní a sociální 

výchova; seberegulace, 

organizační dovednosti, 

efektivní řešení problémů; mé 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše funkci, evoluční vývoj a metamorfózy 

vegetativních a generativních orgánů rostlin. 

Posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci 

rostlinného těla 

Charakterizuje příjem, transport a výdej látek 

rostlinou. 

Objasní základní princip fotosyntézy a její význam 

pro biosféru a pro člověka. 

Vysvětlí princip a význam pohlavního 

a nepohlavního rozmnožování rostlin a životních 

cyklů vyšších rostlin. 

Rozpozná a charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky rostlin a jejich významné zástupce, popíše 

základní fylogenetické vztahy mezi nimi. 

Porovná společné a rozdílné znaky nižších a vyšších 

rostlin. 

Pozná a pojmenuje významné rostlinné druhy, 

uvede jejich ekologické nároky a popíše jejich roli 

v ekosystému. 

Posoudí význam rostlin v přírodě a z hlediska 

člověka. 

Zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných 

druhů a možnosti jejich ochrany. 

Systém a evoluce rostlin (začleněno Rostliny 

a prostředí – základní přehled) 

Stavba, systém, evoluce a význam nižších rostlin 

(řas) 

Stavba, systém, evoluce a význam vyšších rostlin 

(mechorostů, kapraďorostů, semenných rostlin) 

organizační schopnosti 

a dovednosti 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGIE PROTIST BIOLOGIE PROTIST  

Charakterizuje významné skupiny protist a jejich 

hlavní zástupce. 

Popíše stavbu těla a způsob života vybraných 

zástupců protist. 

Podle obrazového materiálu pojmenuje typické 

organely protist a uvede jejich funkci. 

Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský 

význam protist, uvede klady a zápory z pohledu 

lidské společnosti. 

Uvede nejvýznamnější nemoci člověka způsobené 

protisty, zhodnotí možnosti prevence a léčby. 

Stavba, systém, funkce a význam protist  

BIOLOGIE HUB BIOLOGIE HUB  

Porovná společné a rozdílné znaky říše hub s říšemi 

rostlin a živočichů. 

Charakterizuje stavbu těla hub a lišejníků. 

Podle obrazového materiálu rozliší typy stélek 

lišejníků. 

Popíše možné způsoby výživy hub (saprofytismus, 

parazitismus, symbióza). 

Vysvětlí základní způsoby rozmnožování hub 

a lišejníků. 

Pozná a pojmenuje významné zástupce hub 

a lišejníků. 

Stavba, funkce, význam a zástupci hub 

Stavba, funkce, význam a zástupci lišejníků 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský 

význam hub a lišejníků, uvede klady a zápory 

z pohledu lidské společnosti. 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

Popíše hierarchické uspořádání těla 

mnohobuněčných živočichů. 

Porovná stavbu, funkce a vlastnosti jednotlivých 

typů tkání. 

Objasní buněčné principy rozmnožování živočichů. 

Zhodnotí výhody a nevýhody pohlavního 

a nepohlavního rozmnožování. 

Popíše průběh ontogenetického vývoje živočichů, 

rozliší hlavní etapy ontogeneze. 

Vysvětlí význam zárodečných listů pro tvorbu 

orgánů. 

Morfologie a anatomie živočichů 

Vznik a uspořádání těla mnohobuněčných 

živočichů 

Tkáně 

Rozmnožování a ontogeneze živočichů 

 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

Rozpozná a charakterizuje hlavní taxonomické 

jednotky živočichů a jejich významné zástupce, 

popíše základní fylogenetické vztahy mezi nimi. 

Systém a evoluce živočichů 

(začleněno Fyziologie živočichů; Živočichové 

a prostředí; Etologie) 

Osobnostní a sociální 

výchova; Seberegulace, 

organizační dovednosti, 

efektivní řešení problémů; Mé 



Biologie 11 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Pozná a pojmenuje významné živočišné druhy, 

uvede jejich ekologické nároky a popíše jejich roli 

v ekosystému. 

Popíše funkci a evoluční vývoj jednotlivých 

orgánových soustav na modelových organismech 

u různých skupin živočichů. 

Podle obrazového materiálu pojmenuje typické 

orgány vybraných živočichů a uvede jejich funkci. 

Na typických příkladech charakterizuje základní 

typy chování a vzájemné komunikace živočichů. 

Posoudí význam živočichů v přírodě a pozitivní 

a negativní působení živočišných druhů na lidskou 

populaci. 

Na konkrétních příkladech objasní principy 

základních způsobů rozmnožování živočichů. 

Zhodnotí problematiku ohrožených živočišných 

druhů a možnosti jejich ochrany. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam diblastik 

(houby, žahavci) 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam triblastik 

(ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, hlístice, členovci, 

ostnokožci, obratlovci) 

organizační schopnosti 

a dovednosti 

EVOLUČNÍ BIOLOGIE EVOLUČNÍ BIOLOGIE  

Porovná významné hypotézy o vzniku a vývoji 

života na Zemi. 

Popíše hlavní mechanismy evolučního vývoje. 

 

Vznik a evoluce živých soustav 

Vznik a vývoj života na Zemi  

Vznik a evoluce druhů (významné evoluční 

teorie) 

 

Chemie; Organická chemie; 

Biochemie 

Dějepis; Pravěk 

Int.: GEOLOGIE; Složení, 

struktura a vývoj Země; 

geologická historie Země 

BIOLOGIE ČLOVĚKA BIOLOGIE ČLOVĚKA  



Biologie 12 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

S využitím odborné terminologie popíše stavbu 

a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav 

lidského těla a porovná je se stavbou a funkcí 

orgánových soustav nižších živočišných skupin. 

Využívá znalosti o orgánových soustavách 

k pochopení vztahů mezi fyziologickými procesy 

probíhajícími v lidském těle. 

Podle obrazového materiálu pojmenuje důležité 

orgány člověka a uvede jejich funkci. 

Charakterizuje typy pojivových tkání a jejich 

stavbu. 

V základních rysech popíše kostru člověka a její 

funkce. 

Rozliší jednotlivé typy svalové tkáně, jejich stavbu 

a funkci. 

Určí polohu významných kosterních svalů. 

(začleněno Fyziologie živočichů; Evoluce 

orgánových soustav živočichů) 

Opěrná a pohybová soustava 

Opěrná soustava (fylogeneze, pojiva, základní 

anatomické názvosloví, kostra lidského těla 

(základní přehled) 

Pohybová soustava (fylogeneze, typy svalové 

tkáně, anatomie, svaly lidského těla (základní 

přehled) 

Int.: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ; 

Zdravý způsob života a péče 

o zdraví; Vliv životních 

a pracovních podmínek 

a životního stylu na zdraví 

v rodině, škole, obci; Zdravá 

výživa 

Rizika ohrožující zdraví na 

jejich prevence; Civilizační 

choroby, poruchy příjmu 

potravy, hepatitidy 

Osobnostní a sociální 

výchova; Seberegulace, 

organizační dovednosti, 

efektivní řešení problémů; Mé 

organizační schopnosti 

a dovednosti; Celková péče 

o zdraví 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Jak rozvíjet 

zdravý a bezpečný životní styl 



Biologie 13 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGIE ČLOVĚKA BIOLOGIE ČLOVĚKA  

Objasní složení a funkci tělních tekutin a vysvětlí 

vztahy mezi nimi. 

Porovná uspořádání a funkci malého a velkého 

krevního oběhu. 

Popíše stavbu srdce a objasní princip jeho činnosti. 

Popíše stavbu a funkci dýchacích cest a plic 

v kontextu se znalostmi o oběhové soustavě. 

Objasní mechanismy dýchání. 

Porovná stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí 

soustavy. 

Vysvětlí fyziologii trávení a vstřebávání živin. 

Uvede zásady zdravé výživy s ohledem na stav 

organismu. 

Posoudí možná zdravotní rizika spojená 
s poruchami příjmu potravy a nesprávným 
životním stylem.  
Popíše základní civilizační onemocnění. 
Popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy. 

Objasní mechanismy vzniku a odstraňování 

odpadních látek z organismu. 

Charakterizuje stavbu nefronu a děje, které zde 

probíhají. 

(začleněno Fyziologie živočichů; Evoluce 

orgánových soustav živočichů) 

Soustavy látkové přeměny 

Oběhová soustava (tělní tekutiny, krevní skupiny, 

typy cév, fylogeneze, stavba a funkce malého 

a velkého krevního oběhu, stavba a činnost srdce) 

Dýchání a dýchací soustava (fylogeneze, 

anatomie, mechanismus dýchání) 

Trávicí soustava a metabolismus (fylogeneze, 

anatomie, funkce trávicí soustavy, trávicí žlázy, 

látkový a energetický metabolismus, zásady zdravé 

výživy, poruchy příjmu potravy, civilizační choroby, 

vliv životních a pracovních podmínek a životního 

stylu na zdraví) 

Vylučování a vylučovací soustava (fylogeneze, 

anatomie, fyziologie) 

Soustavy regulační 

Fylogeneze, stavba a funkce kůže, termoregulační 

mechanismy 

Endokrinní soustava (fylogeneze, stavba, funkce, 

hormony) 

Int.: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ; 

Zdravý způsob života a péče 

o zdraví; Hygiena pohlavního 

styku, hygiena v těhotenství; 

Změny v životě člověka 

a jejich reflexe; Péče 

o reprodukční zdraví; Metody 

asistované reprodukce, její 

biologické, etické, 

psychosociální a právní 

aspekty; Choroby přenosné 

pohlavním stykem, HIV/AIDS 

Osobnostní a sociální 

výchova; Seberegulace, 

organizační dovednosti, 

efektivní řešení problémů; Mé 

organizační schopnosti 

a dovednosti; Celková péče 

o zdraví 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Jak rozvíjet 

zdravý a bezpečný životní styl 



Biologie 14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše stavbu a funkci kůže a typy kožních 

derivátů. 

Zdůvodní, jak se mění prokrvení kůže v závislosti 

na teplotě prostředí. 

Objasní, jakým způsobem se termoregulace podílí 

na homeostáze a jakými mechanismy může být 

narušena. 

Charakterizuje žlázy s vnitřní sekrecí a hormony, 

které ovlivňují základní životní funkce. 

Vysvětlí, jaké jsou důsledky při poruchách sekrece 

hormonů slinivky břišní a štítné žlázy. 

Porovná hormonální a nervovou regulaci, popíše 

jejich vzájemnou provázanost. 

Popíše stavbu a funkci neuronu. 

Vysvětlí podstatu reflexní činnosti. 

Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí nervové 

soustavy. 

Stručně okomentuje inervaci a řízení činnosti 

tělních orgánů, objasní rozdíly mezi motorickým 

a vegetativním systémem. 

Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů a dalších 

významných receptorů. 

Uvede rozdíly ve stavbě a funkci rozmnožovací 

soustavy muže a ženy. 

Popíše ovulaci a průběh menstruačního cyklu ženy. 

Nervová soustava (stavba a funkce nervové tkáně, 

fylogeneze, stavba a funkce nervové soustavy 

(mozek, mícha, periferní nervy, vegetativní nervy) 

Smyslové orgány (mechanoreceptory, 

chemoreceptory, fotoreceptory – fylogeneze, 

stavba, funkce) 

Soustavy rozmnožovací 

Rozmnožování a pohlavní soustava - 

pohlavní orgány muže a ženy (stavba, funkce) 

ovulační a menstruační cyklus 

hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství, 

choroby přenosné pohlavním stykem 

péče o reprodukční zdraví – faktory ovlivňující 

plodnost; preventivní prohlídky; osvěta spojená 

s vlivem nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně 

přenosnými chorobami 

metody asistované reprodukce, její biologické, 

etické, psychosociální a právní aspekty 

Ontogenetický vývoj člověka 

oplození, antikoncepce, těhotenství 

a embryogeneze, porod, období lidského života 

Multikulturní výchova; Vztah 

k vícejazyčné situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí; Jak mluvit 

o jiných lidech, aniž by se 

znevažovala jejich 

rovnoprávnost 



Biologie 15 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje pohlavně přenosné choroby 

a možnosti prevence. 

Vysvětlí, jak pečovat o reprodukční zdraví, posoudí 

možná rizika a popíše, jak jim předcházet. 

Posoudí výhody a možná rizika metod asistované 

reprodukce. 

Charakterizuje proces oplození vajíčka, uvede 

možnosti prokázání těhotenství a popíše průběh 

těhotenství. 

Stručně charakterizuje jednotlivá období života 

člověka. 

Objasní faktory, které pozitivně a negativně 

ovlivňují prenatální a postnatální vývoj člověka. 

Uvede základní typy antikoncepčních metod 

a zhodnotí jejich klady a zápory. 

GENETIKA GENETIKA  

Popíše složení, strukturu a funkci nukleových 

kyselin. 

Porovná uložení genetické informace 

v prokaryontní a eukaryotní buňce. 

Vysvětlí základní principy replikace, transkripce 

a translace. 

Vysvětlí Mendelovy zákony a aplikuje je na 

příkladech. 

Molekulární a buněčné základy dědičnosti 

Stavba nukleových kyselin 

Přenos genetické informace (základní přehled) 

Dědičnost a proměnlivost kvalitativních znaků 

Mendelovy zákony, řešení úloh 

 

Chemie; biochemie 



Biologie 16 

Ročník 4 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

GENETIKA GENETIKA  

Objasní genetické zákonitosti v autogamické 

populaci. 

Vysvětlí podstatu genetické rovnováhy 

v panmiktické populaci. 

Řeší jednoduché příklady pomocí Hardy-

Weinbergova zákona. 

Charakterizuje faktory narušující genetickou 

rovnováhu v populaci. 

Objasní podstatu dědičnosti znaků vázaných na 

pohlaví. 

Vysvětlí, v čem spočívá nebezpečí příbuzenského 

křížení. 

Charakterizuje dědičné choroby člověka a řeší 

jednoduché příklady. 

Genetika populací 

Hardy – Weinbergův zákon 

Genetika člověka 

Genetické aspekty pohlavního rozmnožování 

 

EKOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EKOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Charakterizuje vliv abiotických a biotických faktorů 

na živé organismy. 

Správně interpretuje smysl schémat koloběhu 

základních biogenních prvků a vliv antropogenní 

činnosti na něj. 

Zhodnotí anatomická, etologická i jiná přizpůsobení 

organismu jeho ekologické nice. 

Organismy a prostředí 

Základní ekologické pojmy 

Podmínky života na Zemi 

Ekologie populací 

Ekologie společenstev a ekosystémů 

Člověk a životní prostředí 

Zeměpis; přírodní prostředí; 

biosféra a její členění; životní 

prostředí; sociální prostředí 

environmentální výchova 

výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; globální 



Biologie 17 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Uvede základní charakteristiky populace, graficky 

znázorní typy růstu populací. 

Dokáže správně terminologicky popsat základní 

vztahy populací v ekosystémech, uvede konkrétní 

příklady takových vztahů v přírodě. 

Na konkrétních příkladech popíše typy interakcí 

populací různých druhů. Aplikuje poznatky 

populační ekologie na možnosti regulace škůdců 

a invazivních druhů a na růst lidské populace 

Popíše vývoj společenstev na nových územích. 

Definuje rozdíly ve fungování přirozených 

a kulturních ekosystémů. 

Vysvětlí možná rizika pro ekosystém i pro lidskou 

populaci spojená s narušením vazeb 

v ekosystémech. 

Chápe příčiny současného vymírání druhů, popíše 

historické změny biodiverzity. 

Na základě geografických, klimatických 

a vegetačních charakteristik popíše základní 

ekosystémy ČR a biomy světa. 

Formuluje základní principy trvale udržitelného 

rozvoje. 

Dokáže předpovídat možná rizika spojená 

s demografickým vývojem v ČR a ve světě. 

Popíše základní zdroje znečištění vod, půd 

a ovzduší, popíše vliv konkrétních znečišťujících 

Růst lidské populace, vývoj vztahu příroda – 

společnost 

Vliv člověka na životní prostředí, rekultivace 

a revitalizace krajiny 

Globální ekologické problémy, trvale udržitelný 

rozvoj, limity rozvoje 

Využití zdrojů energie, surovin, vody a půdy 

člověkem 

Životní prostředí a zdraví člověka 

Životní prostředí regionu a České republiky 

Ochrana přírody a krajiny v ČR, současný stav, 

hlavní problémy, instituce 

Stav životního prostředí místního regionu 

problémy, jejich příčiny 

a důsledky; zdraví v globálním 

kontextu; ŽP a udržitelný rozvoj 

Biosféra a její členění – 

přesunuto do zeměpisu 



Biologie 18 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

látek v lokálním i globálním měřítku, včetně vlivu 

na zdraví člověka, navrhne postupy vedoucí 

k utlumení jejich produkce. 

Posoudí pozitiva a negativa spojená s používáním 

neobnovitelných a obnovitelných zdrojů energie, 

zváží možnosti jejich uplatnění v ČR. 

Charakterizuje základní principy a formy ochrany 

přírody, uvede kategorie chráněných území, zběžně 

se orientuje v legislativním a institucionálním 

systému ochrany přírody v ČR. 

Zná základní pravidla chování v chráněných 

územích a ve svém počínání je uplatňuje. 

Popíše význam důležitých mezinárodních 

organizací, zabývajících se ochranou přírody. 

 


