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Prí rodné  védy – prémosténié védomostí  
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V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

Histórií objavenia bunky, 
Bunkovej teórií, 
Typoch buniek, 
Štruktúre eukaryotických buniek, 
Rozdieloch v štruktúre rastlinnej a živočíšnej bunky, 
Bunkovom cykle a delení buniek, 
Mikroskopovaní. 



 

 

1.1. História objavenia bunky 

Národná geografická spoločnosť, 23. máj, 2019 [1] 
 
Objavenie bunky, ktorú pôvodne objavil Robert Hooke v roku 1665, má bohatú a zaujímavú históriu, 
ktorá nakoniec ustúpila mnohým dnešným vedeckým pokrokom. 
Objavenie bunky by nebolo možné, nebyť pokroku v mikroskopovaní. Vedec Robert Hooke, ktorý 
mal záujem dozvedieť sa viac o mikroskopickom svete, vylepšil v roku 1665 dizajn existujúceho 
mikroskopu. Jeho mikroskop používal tri zväčšovacie šošovky a svetlo, ktoré vzorky osvetľovalo. 
Tieto pokroky umožnili Hookovi vidieť niečo úžasné, keď položil pod mikroskop kúsok korku. Hooke 
podrobne opísal svoje postrehy z tohto drobného a predtým neviditeľného sveta vo svojej knihe 
“Micrographia”. Korok pre neho vyzeral, akoby bol vytvorený z malých pórov, ktoré začal nazývať 
“bunky”, pretože mu pripomínali bunky (malé izby) v kláštore. 
Po pozorovaní korkových buniek Hooke vo svojej knihe “Micrographia” poznamenal: „Mimoriadne 
jasne som videl, že korok je celý perforovaný a pórovitý, podobne ako včelí plast, ale že jeho póry 
neboli pravidelné ... tieto póry alebo bunky … boli skutočne prvé mikroskopické póry, ktoré som 
kedy videl, a možno som bol úplne prvý, pretože som sa nestretol so žiadnym spisovateľom ani 
osobou, ktorá by o nich pred týmto ...” 

 
Objav bunky mal na vedu oveľa väčší vplyv, ako sa Hookeovi 
mohlo v roku 1665 snívať. Okrem toho, že nám bunka poskytla 
základné informácie o stavebných kameňoch všetkých živých 
organizmov, viedla k pokroku v medicíne ako aj technike. Vedci 
dnes pracujú na personalizovanej medicíne, ktorá nám 
umožnila pestovať kmeňové bunky z vlastných buniek a potom 
ich použiť na pochopenie chorobných procesov. To všetko a 
ešte viac vzrástlo z jediného pozorovania bunky v korku. 
 
 
 

    

Obrázok 1: Obraz Roberta Hooka od Rity Greerovej [1] 

 

1.2. Bunková teória 

Bunková teória je pripisovaná vedcom, najmä Theodorovi Schwannovi, Matthiasovi Jakobovi 
Schleidenovi a Rudolfovi Virchowovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné princípy teórie buniek sú nasledovné: 

 Všetky živé organizmy sa skladajú z 1 alebo viacerých buniek. 

 Bunka je základnou štrukturálnou a funkčnou jednotkou všetkých živých 
organizmov. 

 Bunky vznikajú z už existujúcich buniek procesom delenia. 

 Všetky bunky sú z hľadiska chemického zloženia rovnaké. 

 Všetok energetický tok (t.j. metabolizmus a biochémia) života prebieha 
v bunke [2]. 

https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

1.3. Typy buniek 

Bunky delíme na dve veľké kategórie: prokaryotické a eukaryotické. Jednobunkové organizmy -  
Baktérie a Archaea sú klasifikované ako prokaryota (pro = pred; karyon = jadro). Živočíšne bunky, 
rastlinné bunky, huby a riasy sú eukaryota (eu = pravé).  
Všetky bunky majú štyri spoločné zložky: (1) plazmatickú membránu, vonkajší 
obal, ktorý oddeľuje vnútro bunky od okolitého prostredia; (2) cytoplazmu, 
pozostávajúca z rôsolovitej hmoty v bunke, v ktorej sa nachádzajú ďalšie bunkové 
organely; (3) DNA, genetický materiál bunky; a (4) ribozómy, častice, ktoré 
syntetizujú proteíny.  
Prokaryotické bunky sa však líšia od eukaryotických niekoľkými spôsobmi [3].    
 

1.3.1. Prokaryotické bunky 

Prokaryotické bunky sú bunky bez jadra. DNA v prokaryotických bunkách je voľne uložená 
v cytoplazme, nie je uzavretá v jadrovej membráne. Prokaryotické bunky sa nachádzajú 
v jednobunkových organizmoch, ako sú napríklad baktérie. Organizmy s prokaryotickými 
bunkami sa nazývajú prokaryota. Boli prvým typom organizmov, ktoré sa vyvinuli, a sú stále 
najbežnejšími organizmami súčasnosti. 
 

1.3.2. Eukaryotické bunky 

Eukaryotické bunky sú bunky, ktoré obsahujú jadro. Eukaryotické bunky sú zvyčajne väčšie ako 
prokaryotické bunky a nachádzajú sa hlavne v mnohobunkových organizmoch. Organizmy 
s eukaryotickými bunkami sa nazývajú eukaryota a tvoria organizmy od húb až po ľudí [4]. 
 

1.4. Štruktúra eukaryotickej bunky 

Eukaryotické bunky sa vyvinuli tak, aby mohla bunka vykonávať rôzne funkcie. V skutočnosti 
za týmto účelom v eukaryotických bunkách existujú špecializované oddelenia nazývané organely 
a v bunke hrajú rôzne úlohy. 
 

1.4.1. Jadro 

Jadro obsahuje genetický materiál v eukaryotických chromozómoch. Každý 
chromozóm obsahuje jednu dlhú molekulu DNA spojenú s mnohými proteínmi. 
Komplex DNA a bielkovín tvoriacich chromozómy sa nazýva chromatín. Chromatín 
tvorí semifluidnú matricu nazývanú nukleoplazma. Chromatín kondenzuje 
na chromozómy tesne pred delením bunky. Každý eukaryotický druh má 
charakteristický počet chromozómov. 
Jadro je od cytoplazmy oddelené dvojitou membránou (jadrovým obalom). Membrány, každá 
tvorená lipidovou dvojvrstvou s pridruženými proteínmi, sú oddelené priestorom 20 - 40 nm. 
Vnútorná (jadrová) strana obalu je lemovaná jadrovou vrstvou, sieťovou sústavou proteínových 
vlákien, ktoré mechanicky udržujú tvar jadra. Jadrový obal má jadrové póry, ktoré umožňujú 
prechod ribozomálnych podjednotiek a mRNA z jadra a prechod proteínov z cytoplazmy do jadra. 
Na okraji každého póru sú vnútorná a vonkajšia membrána jadrového obalu kontinuálne. 
 

https://www.bioexplorer.net/biology-apps.html/#2_Cell_Biology_8211_101
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8&t=39s


 

 

 
 

Obrázok 2: Jadro [6] 

 

Významnou štruktúrou v nedeliacom sa jadre je jadierko. Tu sa syntetizuje typ RNA nazývanej 
ribozomálna RNA (rRNA) na základe genetickej informácie uloženej v DNA. V jadre sú proteíny 
importované z cytoplazmy spoločne s rRNA zoskupené do veľkých a malých podjednotiek. Tieto 
podjednotky potom opúšťajú jadro prostredníctvom jadrových pórov do cytoplazmy, kde veľká 
a malá podjednotka tvoria ribozómy. Niekedy existujú dve alebo viac jadierok; počet závisí od 
druhu a štádia reprodukčného cyklu bunky. 
 
Jadro riadi syntézu proteínov pomocou messengerovej RNA (mRNA) podľa pokynov 
poskytnutých z DNA. mRNA je potom transportovaná do cytoplazmy prostredníctvom jadrových 
pórov. Akonáhle molekula mRNA dosiahne cytoplazmu, ribozómy prekladajú genetickú správu 
mRNA do primárnej štruktúry špecifického polypeptidu. 

1.4.2. Ribozómy 

Ribozómy sú komplexy vyrobené z ribozomálnej RNA a proteínov. Sú to bunkové organely, ktoré 
vykonávajú syntézu bielkovín. Pozostávajú z 2 podjednotiek. Každá podjednotka má svoju vlastnú 
zmes bielkovín a rRNA. 

 

Obrázok 3: Ribozóm [6] 

Voľné ribozómy sú rozptýlené v cytosole, zatiaľ čo viazané ribozómy sú pripevnené k vonkajšej 
strane endoplazmatického retikula. Väčšina proteínov vytvorených na voľných ribozómoch 



 

 

funguje v cytosole. Viazané ribozómy spravidla vyrábajú proteíny, ktoré sú súčasťou membrán, 
určitých organel alebo slúžia na export z bunky (sekréciu) -> Len vtedy, ak proteín syntetizovaný 
ribozómom začína sekvenciou aminokyselín nazývanou signálny peptid . Signálny peptid viaže 
časticu SRP (signal recognition particle - častica rozpoznávajúca signál), ktorá sa potom viaže na 
receptor na endoplazmatickom retikule. 

1.4.3. Endoplasmatické retikulum 

Endoplazmatické retikulum (ER) pozostáva z komplikovaného systému membránových 
mechúrikov. Je fyzicky kontinuálny s jadrovou membránou. Vytvára vezikuly, ktoré transportujú 
molekuly do iných častí bunky, najmä do Golgiho aparátu. Membrána ER oddeľuje vnútorný 
priestor ER, nazývaný lúmen (dutina) ER alebo cisternový priestor, od cytosolu. A pretože 
membrána ER je spojitá s jadrovou membránou, priestor medzi týmito dvoma membránami 
obalu je súvislý s lúmenom ER. 

Drsné ER je posiate ribozómami. Má schopnosť produkovať bielkoviny. Vo svojom lúmene 
obsahuje drsné ER enzýmy, ktoré k proteínom pridávajú uhľovodíkové reťazce. Mnoho buniek 
vylučuje proteíny, ktoré sú produkované ribozómami pripojenými k drsnému ER. Okrem výroby 
sekrečných bielkovín je drsné ER membránovou továrňou pre bunku; zväčšuje sa pridaním 
membránových proteínov a fosfolipidov do vlastnej membrány. Pretože polypeptidy určené na 
membránové proteíny rastú z ribozómov, sú vložené do samotnej membrány ER a tam ukotvené 
svojimi hydrofóbnymi časťami. Rovnako ako hladké ER, drsné ER tiež vyrába membránové 
fosfolipidy; enzýmy zabudované do membrány ER zhromažďujú fosfolipidy z prekurzorov v 
cytosole. Membrána ER sa rozširuje a jej časti sa prenášajú vo forme transportných vezikúl do 
iných zložiek endomembránového systému. 

Hladké ER, ktoré je spojité s drsným ER, nemá na sebe prichytené ribozómy. Hladké ER funguje 
v rôznych metabolických procesoch, ktoré sa líšia podľa typu bunky. Tieto procesy zahŕňajú 
syntézu lipidov, metabolizmus uhľovodíkov, detoxikáciu liekov a jedov a skladovanie iónov 
vápnika. Enzýmy hladkého ER sú dôležité pri syntéze lipidov, vrátane olejov, steroidov a nových 
membránových fosfolipidov. Ostatné enzýmy hladkého ER pomáhajú detoxikovať lieky a jedy, 
najmä v pečeňových bunkách. Detoxikácia zvyčajne zahŕňa pridanie hydroxylových skupín k 
molekulám liečiva, vďaka čomu sú rozpustnejšie a ľahšie sa vyplavujú z tela. Hladké ER tiež ukladá 
ióny vápnika. V svalových bunkách napríklad hladká membrána ER pumpuje ióny vápnika z 
cytosolu do lúmenu ER. Keď je svalová bunka stimulovaná nervovým impulzom, ióny vápnika sa 
ponáhľajú späť cez membránu ER do cytosolu a vyvolávajú kontrakciu svalovej bunky. V iných 
typoch buniek uvoľňovanie vápenatých iónov z hladkého ER spúšťa rôzne reakcie, ako napríklad 
sekréciu vezikúl nesúcich novo syntetizované proteíny. 

1.4.4. Golgiho aparát 

Golgiho aparát (GA) triedi modifikované molekuly a balí ich do vezikúl, ktoré vylučuje 
do vonkajšieho prostredia. GA je zhluk sploštených vačkov. Jedna strana zhluku (cis) je 
nasmerovaná k ER a druhá strana (trans) smeruje k plazmatickej membráne. Bielkovinové 
vezikuly, ktoré vychádzajú z drsného ER, a vezikuly naplnené lipidmi, ktoré vychádzajú z hladkého 
ER, sú prijaté GA na jeho vnútornú stranu. GA mení tieto látky, keď sa pohybujú cez jeho vačky. 
 
 
 
 



 

 

1.4.5. Lyzozómy 

Sú to vezikuly ohraničené membránou produkované Golgiho aparátom. Majú veľmi nízke pH a 
uchovávajú silné hydrolyticko-tráviace enzýmy. Lyzozómy pomáhajú pri trávení materiálu 
prijatého do bunky a ničia nefunkčné organely a časti cytoplazmy. 
 

1.4.6. Peroxizómy 

Peroxizómy sú vezikuly viazané na membránu, ktoré obklopujú enzýmy. Enzýmy v peroxizómoch 
sú syntetizované voľnými ribozómami a transportované cez cytoplazmu do peroxizómu. 
Prevládajú v bunkách, ktoré syntetizujú a rozkladajú lipidy. Niektoré peroxizómy používajú kyslík 
na štiepenie mastných kyselín na menšie molekuly, ktoré sú transportované do mitochondrií a 
používané ako palivo na bunkové dýchanie. Peroxizómy v pečeni detoxikujú alkohol a iné škodlivé 
zlúčeniny. Peroxizómy obsahujú enzýmy, ktoré odstraňujú atómy vodíka z rôznych substrátov a 
prenášajú ich na kyslík (O2), pričom ako vedľajší produkt vzniká peroxid vodíka (H2O2). H2O2 
tvorený peroxizómami je sám o sebe toxický, ale organela obsahuje aj enzým, ktorý premieňa 
H2O2 na vodu. 
 

1.4.7. Vakuoly 

Sú to membránové vaky. Spravidla skladujú látky. Rastliny majú centrálnu vakuolu, ktorá udržuje 
hydrostatický tlak alebo turgorový tlak v rastlinných bunkách. Funguje pri skladovaní ďalších živín 
a odpadových produktov. Môže mať aj lyzozomálnu funkciu. 
 

1.4.8. Chloroplasty 

Chloroplasty využívajú slnečnú energiu na syntézu uhľovodíkov. Sú ohraničené dvojitou 
membránou, ktorá obsahuje vonkajšiu a vnútornú membránu. Dvojitá membrána obklopuje 
semifluidnú strómu, ktorá obsahuje enzýmy a tylakoidy. Tylakoidy sú diskovité vaky vytvorené 
z tretej chloroplastovej membrány. Chlorofyl a ďalšie pigmenty, ktoré zachytávajú slnečnú 
energiu, sa nachádzajú v tylakoidovej membráne a enzýmy, ktoré syntetizujú uhľovodíky, sa 
nachádzajú mimo tylakoidu v tekutine strómy. Ich tvar je premenlivý. Môžu rásť alebo sa 
príležitostne rozdeliť na dve menšie organely, pričom sa samy rozmnožujú. Sú mobilné a 
pohybujú sa po bunke po dráhach cytoskeletu. 

 
 

Obrázok 4: Chloroplast [6] 



 

 

 
Pochádzajú z fotosyntetizujúcej baktérie, ktorú pohltila eukaryotická bunka. Chloroplasty majú 
svoj vlastný chromozóm a ribozómy prokaryotického typu. 
 

1.4.9. Mitochondria 

Mitochondrie majú dve membrány, vonkajšiu a vnútornú. Vnútorná membrána je silne stočená 
do kryst, ktoré vyčnievajú do vnútornej strany tela mitochondrie. Vnútorná membrána obklopuje 
semifluidnú matricu, ktorá obsahuje mitochondriálnu DNA a ribozómy. Produkujú väčšinu ATP 
využívaného bunkou. Sú miestom bunkového dýchania. Mitochondrie sa môžu pohybovať, meniť 
svoj tvar a spájať alebo rozdeľovať na dve časti. Ranný predchodca eukaryotických buniek pohltil 
nefotosyntetickú prokaryotickú bunku využívajúcu kyslík. Pohltená bunka si vytvorila vzťah 
s hostiteľskou bunkou, v ktorej bola uzavretá, a stala sa endosymbiontom. V priebehu evolúcie 
sa hostiteľská bunka a jej endosymbiont spojili do jedného organizmu, eukaryotickej bunky 
s mitochondriou. 

 
 

Obrázok 5: Mitochondria [6] 

 

1.4.10.  Cytoskelet 

Cytoskelet obsahuje aktínové vlákna, intermediárne vlákna a mikrotubuly. Udržiava tvar bunky a 
umožňuje bunke a jej organelám pohyb. Je to veľmi dynamická časť bunky. 
Aktinové vlákna sú dlhé, extrémne tenké, pružné vlákna, ktoré sa vyskytujú vo zväzkoch alebo 
sieťach. Každé aktínové vlákno obsahuje dva reťazce globulárnych aktínových monomérov 
stočených jeden do druhého špirálovitým spôsobom. Majú stavebnú úlohu. Intermediárne vlákna 
sú fibrilárne usporiadané vláknité polypeptidy. Niektoré vlákna podporujú jadrový obal, zatiaľ čo 
iné podporujú plazmatickú membránu. Sú tiež veľmi dynamické a rozložia sa, keď k nim kináza 
pridá fosfát. Mikrotubuly sú vyrobené z globulárneho proteínu nazývaného tubulín, ktorý je 
dvoch typov nazývaných α a β. Pri ich zlučovaní sa molekuly tubulínu α a β spoja ako diméry a 
diméry sa usporiadajú v radoch. Mikrotubuly majú 13 radov tubulínových dimérov obklopujúcich 
prázdne centrálne jadro. Regulácia mikrotubulov je pod kontrolou organizačného centra 
mikrotubulov (MTOC). Vo väčšine eukaryotických buniek je hlavný MTOC v centrozóme. 
Mikrotubuly vyrážajú z centrozómu, pomáhajú udržiavať tvar bunky a pôsobia ako dráhy, po 
ktorých sa môžu pohybovať organely. Motorické molekuly kinesín a dyneín sú spojené s 
mikrotubulmi. Pred rozdelením bunky sa mikrotubuly rozoberú a potom znova zostavia do 
štruktúry nazývanej vreteno. 
 

 

 

 



 

 

1.4.11.  Plazmatická membrána 

Plazmatická membrána je zložená z fosfolipidovej dvojvrstvy, v ktorej sú vložené proteíny 
(integrálne proteíny) alebo sa tiež vyskytujú na cytoplazmatickej strane (periférne proteíny). Obe 
strany plazmatickej membrány nie sú totožné. Hydrofóbne chvosty fosfolipidov tvoria vnútro 
membrány a hydrofilné polárne hlavy prirodzene smerujú k vonkajšej a vnútornej strane bunky. 
V živočíšnej plazmatickej membráne sa nachádza aj cholesterol, ktorý pomáha meniť tekutosť 
membrány. Plazmatická membrána je rozdielne priepustná (niektoré látky sa môžu pohybovať 
po membráne, zatiaľ čo iné nie). Malé molekuly bez náboja (CO2, O2, glycerol, alkohol) môžu 
voľne prechádzať membránou (podľa ich koncentračného gradientu). 
 

 
 

Obrázok 6: Plazmatická membrána [6] 

 

 

1.4.12.  Bunková stena 

Bunková stena je extracelulárna štruktúra rastlinných buniek, ktorá udržuje tvar bunky a chráni 
bunku pred mechanickým poškodením. Všetky rastlinné bunky majú primárnu bunkovú stenu. 
Primárna bunková stena obsahuje celulózové fibrily, v ktorých sú mikrofibrily držané pohromade 
necelulózovými látkami. Pektíny umožňujú natiahnutie steny, keď bunka rastie, a necelulózové 
polysacharidy stenu spevňujú, keď je bunka dospelá. Medzi primárnymi stenami susedných 
buniek je stredná lamela, tenká vrstva bohatá na pektíny. Stredná lamela lepí susedné bunky k 
sebe. Niektoré bunky v drevinách majú sekundárnu stenu, ktorá sa tvorí vo vnútri steny primárnej 
bunky. Sekundárna stena má väčšie množstvo celulózových vlákien ako primárna stena. Lignín je 
bežnou súčasťou sekundárnych bunkových stien v drevinách a dodáva im silu. Steny rastlinných 
buniek sú zvyčajne perforované kanálmi medzi susednými bunkami, ktoré sa nazývajú 
plazmodezmy. 
 

 
 



 

 

Obrázok 7: Molekula celulózy (Celulóza je dlhý reťazec molekúl β-glukózy spojených väzbou 1-4. 
Prerušované čiary na každom konci obrázku označujú sériu mnohých ďalších jednotiek glukózy.) 

[6] 

1.5. Živočíšna bunka vs. Rastlinná bunka 
Aj keď všetky eukaryotické bunky obsahujú vyššie uvedené organely a štruktúry, medzi 
živočíšnymi a rastlinnými bunkami existujú určité výrazné rozdiely. Živočíšne bunky majú 
centrozóm a lyzozómy, zatiaľ čo rastlinné bunky ich nemajú. Centrozóm je centrum organizujúce 
mikrotubuly nachádzajúce sa v blízkosti jadier živočíšnych buniek, zatiaľ čo lyzozómy sa starajú o 

tráviaci proces bunky. 

 

Rastlinné bunky majú navyše bunkovú stenu, veľkú centrálnu vakuolu, 
chloroplasty a ďalšie špecializované plastidy, zatiaľ čo živočíšne bunky nie. 
Bunková stena chráni bunku, poskytuje jej štrukturálnu podporu a dáva jej tvar, 
zatiaľ čo centrálna vakuola hrá kľúčovú úlohu pri regulácii koncentrácie vody 
v bunke v meniacich sa podmienkach prostredia. Chloroplasty sú organely, 
ktoré vykonávajú fotosyntézu [5].  

 

1.6. Bunkový cyklus 

Bunkový cyklus [7] je usporiadanou sériou udalostí zahŕňajúcich rast bunky a jej delenie, ktoré 
produkuje dve nové dcérske bunky. Bunky na ceste k deleniu buniek prechádzajú sériou presne 
načasovaných a starostlivo regulovaných fáz rastu, replikácie DNA a delenia, ktoré produkujú dve 
geneticky identické bunky. Bunkový cyklus má dve hlavné fázy: interfázu a mitotickú fázu. Počas 
interfázy bunka rastie a replikuje sa DNA. Počas mitotickej fázy sa replikovaná DNA a 
cytoplazmatický obsah oddelia a bunka sa rozdelí. 

Aktivita: Porovnanie rastlinnej a živočíšnej bunky 

 

Nasledujúcu tabuľku vyplňte začiarknutím políčok a tak znázornite, ktoré 
organely sa nachádzajú v rastlinných a živočíšnych bunkách. 

 

Organela Rastlinná bunka Živočíšna bunka 

Plazmatická 
membrána 

  

Bunková stena   

Mitochondria   

Chloroplast   

Jadro   

Vakuola   

Lyzozóm   

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ApvxVtBJxd0


 

 

 
Obrázok 8: Bunkový cyklus [7] 

 

Bunkový cyklus je zložený zo série fáz, ktoré prebiehajú usporiadaným spôsobom. Interfáza G1 
zahŕňa bunkový rast a syntézu proteínov, fáza S zahŕňa replikáciu DNA a replikáciu centrozómu a 
G2 zahŕňa ďalší rast a syntézu bielkovín. Mitotická fáza nasleduje po interfáze. Mitóza je jadrové 
delenie, počas ktorého sú duplikované chromozómy segregované a distribuované do dcérskych 
jadier. Bunka sa zvyčajne rozdelí po mitóze v procese nazývanom cytokinéza, pri ktorom sa 
cytoplazma rozdelí a vytvoria sa dve dcérske bunky. 
 

1.6.1. Mitotická fáza 

Na vznik dvoch dcérskych buniek je potrebné rozdeliť obsah jadra a 
cytoplazmy. Mitotická fáza je viacstupňový proces, počas ktorého sa duplicitné 
chromozómy zarovnajú, oddelia a presunú do opačných pólov bunky a potom 
sa bunka rozdelí na dve nové identické dcérske bunky. Prvá časť mitotickej 
fázy, mitóza, sa skladá z piatich etáp, počas ktorých prebieha jadrové delenie. 
Druhá časť mitotickej fázy, nazývaná cytokinéza, je fyzické oddelenie 
cytoplazmatických zložiek do dvoch dcérskych buniek. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsrH050wnIA


 

 

 
 

Obrázok 9: Mitóza [7] 

1.6.2. Cytokinéza 

Cytokinéza je druhá časť mitotickej fázy, počas ktorej je delenie buniek dokončené fyzickým 
oddelením cytoplazmatických zložiek do dvoch dcérskych buniek. Aj keď sú štádiá mitózy pre 
väčšinu eukaryotov podobné, proces cytokinézy je u eukaryotov, ktoré majú bunkové steny, 
napríklad rastlinné bunky, úplne odlišný. 

V bunkách, ako sú živočíšne bunky, ktorým chýbajú bunkové steny, sa cytokinéza začína po 
nástupe anafázy. Kontraktilný prstenec zložený z aktínových vlákien sa tvorí tesne vo vnútri 
plazmatickej membrány na bývalej metafázovej doske. Aktinové vlákna sa sťahujú v stredovej 
časti bunky dovnútra a vytvárajú trhlinu. Táto trhlina alebo „prasklina“ sa nazýva štiepna brázda. 
Brázda sa prehlbuje, keď sa aktínový prstenec sťahuje, a nakoniec sa membrána a bunka rozdelia 
na dve časti. 

V rastlinných bunkách nie je možné delenie štiepnou brázdou kvôli pevným bunkovým stenám 
obklopujúcim plazmatickú membránu. Medzi dcérskymi bunkami sa musí vytvoriť nová bunková 
stena. Počas medzifázy Golgiho aparát akumuluje enzýmy, štrukturálne proteíny a molekuly 
glukózy predtým, ako sa rozpadne na vezikuly a disperguje v deliacej sa bunke. Počas telofázy sa 
tieto Golgiho vezikuly pohybujú na mikrotubuloch, aby sa zhromaždili na metafázovej doske. Tam 
sa vezikuly spájajú od stredu smerom k bunkovým stenám; táto štruktúra sa nazýva bunková 
platnička. Čím viac vezikúl fúzuje, tým sa bunková platnička zväčšuje, až kým nesplynie s 
bunkovou stenou na okraji bunky. Enzýmy používajú glukózu, ktorá sa nahromadila medzi 



 

 

membránovými vrstvami, na stavbu novej bunkovej steny z celulózy. Golgiho membrány sa 
stávajú plazmatickou membránou na oboch stranách novej bunkovej steny. 

 
 

Obrázok 10: Cytokinéza [7] 

 

1.6.3. G0 fáza 

Nie všetky bunky dodržujú klasický vzor bunkového cyklu, v ktorom novovytvorená dcérska 
bunka okamžite vstupuje do medzifázy, po ktorej nasleduje mitotická fáza. Bunky vo fáze G0 sa 
aktívne nepripravujú na delenie. Bunka je v pokojovom (neaktívnom) štádiu, keď opustila 
bunkový cyklus. Niektoré bunky vstupujú do G0 dočasne, kým externý signál nespustí nástup G1. 
Ostatné bunky, ktoré sa nikdy alebo len zriedka delia, ako napríklad bunky srdcového svalu a 
nervové bunky, zostávajú v G0 natrvalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7. Mikroskopia buniek 

 
 

 

 

Obrázok 11: Mikroskop [8] 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SUo2fHZaZCU


 

 

 

Návrhy na diskusiu… 

 

Chloroplasty zodpovedné za fotosyntézu sú prítomné iba v listovej časti 
cibule (nad zemou) a v cibuľke (ktorá rastie pod zemou) chýbajú. 
 
Prečo to tak je?  
 

 

 

 

 

 

Aktivita: Pozorovanie rastlinnej bunky pod mikroskopom[9] 

 
Materiál:  
cibuľa, nôž, pinzeta, podložné a krycie sklíčko,  roztok jódu, pipeta, 
mikroskop, papierové utierky. 
 
 

Postup: 
1. Pripravte si čisté podložné sklíčko. 
2. Opatrne odrežte malý, jednovrstvový kus cibule (1-2 cm široký). 
3. Odstráňte tenkú vrstvu pokožky (membrány) z vnútorného povrchu kúska cibule. 
Môžete si pomôcť pinzetou. Membrána vyzerá trochu ako mäkká lepiaca páska a mala by 
sa relatívne ľahko oddeľovať od vnútorného povrchu plátku cibule. 
4. Opatrne položte časť membrány na podložné sklíčko mikroskopu a snažte sa, aby bola 
čo najrovnejšia. 
5. Na preparát naneste pár kvapiek roztoku jódu. Pred umiestnením krycieho sklíčka 
počkajte 2 minúty, kým sa roztok rozšíri na celý preparát. 
6. Výsledný preparát pozorujte so 40-násobným zväčšením a sledujte cibuľové bunky. 
 
*poznámka: Dávajte pozor, aby ste pri zaostrovaní mikroskopu nerozbili sklíčko pomocou 
šošovky mikroskopu. 
 
Výsledky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusia: 
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