
Biologie 
Nižší stupeň víceletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení a organizační vymezení: 

 předmět Přírodopis obsahuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVPZ a integruje i část vzdělávací oblasti 
Výchova ke zdraví; 

 dále předmět Přírodopis realizuje vybrané tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech; 

 ve výuce se používají následující formy: výkladové hodiny propojené s diskusí, exkurze, práce ve skupinách, laboratorní práce;  
 maximálně osm hodin v každém ročníku je věnováno laboratorním pracím v odborné biologické učebně;  
 v prvním ročníku laboratorní práce mohou být integrovány ve vyučovacím předmětu Člověk a svět práce; 
 výuka Přírodopisu je realizována v odborné biologické posluchárně, dále v kmenových třídách a v blízkém okolí školy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení  

Žák: 

 za pomoci vhodných ukázek učitele využívá učivo v praxi; 
 je schopen samostatně zpracovávat informace; 
 hledá adekvátní odpovědi na otázky o způsobu a příčinách různých přírodních procesů a je schopný o nich diskutovat, dokáže je zhodnotit a 

porovnat s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formulovat závěry. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 využívá učivo z jiných předmětů; 
 za pomoci učitele řeší informace z běžného života a propojuje je s učivem. 



 

Kompetence komunikativní, sociální a personální 

Žák: 

 pracuje ve skupinách a řeší v nich problémy; 
 diskutuje na témata předložená učitelem nebo vyplývajících z diskuse; 
 konzultuje své názory s učitelem, při diskuzi se učí vhodně argumentovat a spolupracovat na řešení biologického úkolu; 
 získává povědomí o základních lidských hodnotách, ochraně životního prostředí a první pomoci. 
 

Kompetence občanské 

Žák: 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 dodržuje zásady bezpečnosti práce k ochraně zdraví svého i spolužáků; 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. 
 

Digitální kompetence 

 Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost použít; 



 vyhledává spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah; 
 vytváří a upravuje digitální obsah, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků; 
 využívá digitální technologie pro usnadnění a zefektivnění výsledků své práce; 
 v digitálním prostředí jedná eticky 

 

  

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  2 1 3 

  

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy. 
  
Orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka. 

Fylogeneze a ontogeneze člověka  
rozmnožování člověka  
Anatomie a fyziologie  
stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 
orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, 
řídicí), vyšší nervová činnost, hygiena duševní 
činnosti  

Výchova 
demokratického 
občana 

 

Multikulturní výchova 

 

 

LP - Vitální kapacita plic, 
nácvik umělého dýchání. 

 

LP - Smysly člověka. 

 

 

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí 
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu život 
  
Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození 
těla 

 

Nemoci, úrazy a prevence  
příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běžných nemocí 
 závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie  
 

 

LP - Určování kostí a první 
pomoc při zlomeninách. 
 

LP - Měření krevního 
tlaku, první pomoc při 
krvácení a zástavě srdce. 

 Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti  

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam  
výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty  

  

 
 
Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů  
 

Dědičnost a proměnlivost organismů  
podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 
gen, křížení  

  

2.6 G 
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

Země 
vznik a stavba Země 
 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

Nerosty a horniny  

vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický 
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; 

 

LP - Třídění a zařazování 
nerostů. 

LP - Určování  

a zařazování hornin. 

 Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Vnější a vnitřní geologické procesy 
 příčiny a důsledky 

  

 Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

Půdy 

 složení, vlastnosti a význam půdy 
 

  

 Rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi  
 geologické změny, vznik života, výskyt typických 
organismů a jejich přizpůsobování prostředí 

  

 

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

Podnebí a počasí ve vztahu k životu 

význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a 
využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých   
vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé organismy a na člověka 
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní 
světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní 
události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové 
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 
 
 
 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní základní 
princip existence živých a neživých složek ekosystému 

Organismy a prostředí  

vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 
Ochrana přírody a životního prostředí 
globální problémy a jejich řešení, chráněná území 

 

LP - Ekologická vycházka 
v okolí školy. 

 

LP - Příklady výskytu 
organismu v určitém 
prostředí a vztahy mezi 
nimi. 

 

 

 

 

 



Biologie 
Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení: 

 předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVPG a integruje i části vzdělávacích oblastí Výchova 
ke zdraví a Geologie. Předmět navazuje na základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia.  

 předmět Biologie realizuje vybrané tématické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech; 

 ve výuce se používají následující formy: výkladové hodiny propojené s diskusí, exkurze, práce ve skupinách, semináře. Maximálně osm hodin v každém 
ročníku je věnováno laboratorním pracím v odborné biologické učebně. Pro žáky se zájmem o biologii a příbuzné obory škola nabízí v posledních dvou 
ročnících studia volitelný předmět Seminář biologie a Biochemie; 

 výuka Biologie je realizována v odborné biologické posluchárně, dále v kmenových třídách a v blízkém okolí školy. 
 součástí předmětu Biologie je možnost účasti talentovaných studentů v biologických olympiádách a soutěžích.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák: 
 za pomoci vhodných ukázek učitele využívá učivo v praxi; 
 je schopný samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů, třídit je a zpracovávat ve formě protokolů z laboratorních prací a referátů; 
 hledá adekvátní odpovědi na otázky o způsobu a příčinách různých přírodních procesů a je schopný o nich diskutovat. Dokáže je zhodnotit a porovnat 

s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formulovat závěry. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 
 využívá učivo z jiných předmětů a hledá různé postupy řešení zadaných úloh;  
 je schopen vlastními slovy vysvětlit, jak pochopil zadaný úkol; 



 společně s učitelem vytváří na základě biologických pozorování a dosavadních zkušeností a znalostí hypotézu, kterou ověřuje praktickou činností a 
vyhodnocuje její správnost.  

 

Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská 

Žák: 
 pracuje ve skupinách a řeší v nich problémy; 
 diskutuje na témata předložená učitelem; 
 konzultuje své názory s učitelem, při diskuzi se učí vhodně argumentovat a spolupracovat na řešení biologického úkolu; 
 pracuje na skupinových cvičeních a úkolech, učí se spolupracovat, rozdělovat si své pracovní činnosti a společně je řešit;  
 získává povědomí o základních lidských hodnotách, ochraně životního prostředí a první pomoci. 
 
Kompetence k podnikavosti 

Žák: 
 dodržuje zásady bezpečnosti práce k ochraně zdraví svého i spolužáků; 
 získává a vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci dalšího studia 

a budoucího profesního zaměření; 
 usuzuje a hodnotí rizika v možných reálných situacích a jejich dopad na zdraví člověka a životní prostředí. 
 
Digitální kompetence 

 Žák: 
 ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb při školní práci 
 získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech 
 vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků, vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje jejich vliv na životní prostředí 
 v digitálním prostředí jedná eticky s ohleduplností a respektem k druhým 

 

 

 

 



 

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia  4G  

2,5 3 2,5 0 8 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia  6G 

2,5 3 2,5 0 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G a 
1.4G 

Porovná buňku bakterií, rostlin, živočichů a hub. 
Objasní strukturu a funkci organel prokaryotních 
buněk a jejich životní projevy. 
Charakterizuje bakterie a sinice z ekologického, 
zdravotnického a hospodářského hlediska. 
Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním 
onemocněním. 
Uvede některé příklady bakterií. 
Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy. 
Zhodnotí způsoby ochrany proti virovým 
onemocněním. 
Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů. 

Biologie prokaryotních organismů a virů 

struktura prokaryotní buňky 
morfologie a fyziologie buňky   
systém prokaryotických organismů  
genetika a význam prokaryot   
viry    

 

Informace o zneužití 
výzkumu bakterií a virů 
při výrobě zbraní 
hromadného ničení. 

 

Výchova ke zdraví – 
bakteriální choroby, 
zneužití bakterií. 

 

 

Objasní odlišnost rostlinné buňky od ostatních typů 
buněk. 
Popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných 
orgánů.  
Objasní principy rozmnožování rostlin. 
Posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci 
rostlinného těla. 
Porovná společné a rozdílné vlastnosti „nižších“ a 
„vyšších“ rostlin. 
Pozná a pojmenuje významné rostlinné druhy. 
Objasní principy rozmnožování rostlin. 
Posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci 
rostlinného těla. 
Vysvětlí princip fotosyntézy a dýchání a jejich 
význam. 
Charakterizuje příjem, vedení a výdej látek rostlinou. 
Uvede příklady rozšiřování semen a plodů. 
Charakterizuje pohyby rostlin. 

Biologie rostlin  

stavba a struktura rostlinné buňky 
rozmnožování eukaryotické buňky  
rostlinná pletiva, rostlinné orgány  
fyziologie rostlin – fotosyntéza, dýchání 
minerální výživa rostlin 
rozmnožování rostlin 
pohyby rostlin 
stavba květu, plodu a semene 
 

 

LP 

 

 

LP 

 

 

 

LP 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Charakterizuje znaky řas, významné skupiny, jejich 
využití.  
Popíše stavbu těla, způsob rozmnožování a 
význam ryniofytů, mechorostů, plavuní, přesliček 
a kapradin. 
Popíše stavbu těla, rozmnožování a významné 
druhy nahosemenných rostlin. 
Pozná a pojmenuje významné druhy z uvedených 
skupin rostlin. 
Charakterizuje stavbu, rozmnožování a systém 
krytosemenných. 
Porovná znaky dvouděložných a jednoděložných 
rostlin. 
Charakterizuje významné druhy dvouděložných a 
jednoděložných rostlin. 
Pozná a pojmenuje významné druhy této skupiny. 

Systém a evoluce rostlin    

nižší rostliny        
vyšší rostliny výtrusné 
rostliny nahosemenné 
rostliny krytosemenné 
 

 

Upozornění na 
návykové látky 
vyráběné z rostlinných 
zdrojů a jejich vliv na 
lidský organismus. 

LP 

 

 
Charakterizuje znaky významných zástupců říše 
Chromista. 
Uvede příklady hospodářského významu těchto 
zástupců 

Chromista 
zlativky 
rozsivky 
hnědé řasy 
oomycety  

 

Výchova ke zdraví – 
omamné rostlinné 
látky. 
Probíráno v souvislosti 
s řasami a houbami. 

 

Charakterizuje stavbu těla, způsob výživy a 
rozmnožování hub. 
Popíše stavbu těla lišejníků. 
Rozpozná významné zástupce našich běžných hub 
a lišejníků podle obrázků.  
Posoudí jejich význam ekologický, zdravotnický a 
hospodářský. 
Chápe, že některé houby jsou jedovaté, a 
rozpozná příznaky otravy houbami po požití. 

Biologie hub   

charakteristika hub    
systém hub 
význam hub      
lišejníky  
 

 

Výchova ke zdraví. 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

4.6G a 
2.4G 

 
Odliší živé soustavy od neživých a 
charakterizuje základní vlastnosti živých soustav. 
Porovná významné hypotézy vzniku a vývoje 
života. 
Definuje biologický a fylogenetický druh. 
Vysvětlí podstatu interakcí chemických látek 
vedoucích ke vzniku primitivních membránových 
struktur a následné diferenciaci buněk různého 
druhu. 
 

Vznik a vývoj života na Zemi 

obecné vlastnosti organismů   
vznik života      
geologický a chemický vývoj  
biologický vývoj    
Darwinova evoluční teorie 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

Seminář biologie – 
dějiny biologie, 
význační biologové. 

Geologický vývoj 
navazuje na výuku 
zeměpisu. 

 

Používá správně základní ekologické pojmy. 
Zhodnotí rostliny jako primární producenty. 
Posoudí vliv abiotických faktorů prostředí  
na stavbu a funkci organismu.  
Charakterizuje populace, jejich vlastnosti a 
vzájemné vztahy. 
Objasňuje základní ekologické vztahy. 
Dokáže, že k ochraně přírody může napomoci 
každý jedinec svým ekologicky zodpovědným 
přístupem. 

Ekologie    

základní pojmy  
abiotické a biotické faktory 
populace 
společenstva 
ekosystémy 
biosféra 
trofické vztahy 
člověk a prostředí  

Environmentální 
výchova  

 

 

Environmentální 
výchova  

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

 Pozná a vysvětlí funkce organel živočišné buňky. Biologie živočichů 
znaky živočišné buňky 

 

Výchova ke zdraví - 
nemoci způsobené 
prvoky. 

LP 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
 
Charakterizuje prvoky, pozná některé významné 
zástupce, posoudí jejich význam. 
 
 

Systém a evoluce živočichů 
Prvoci  
charakteristika, systém, význam 
 

  

 

 
Popíše hierarchické uspořádání těla 
mnohobuněčných živočichů. 
Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a 
orgánových soustav i jejich vývoj. 
Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk 
pro mnohobuněčné organismy. 
Uvede principy základních způsobů rozmnožování 
– nepohlavního a pohlavního. 
 
Porovná přímý a nepřímý vývoj, proměnu 
dokonalou a nedokonalou. 
 
 

 
Diblastika 
houbovci 
žahavci 
žebernatky 
Triblastika 

1. Prvoústí 
schizocoelní – Ploštěnci 
pseudocoelní – Hlísti 
coelomata - nečlánkovaní – Měkkýši 
   - článkovaní – Kroužkovci, Členovci 
 

  

 

 
 
Objasní zárodečný vývoj jedince. 
Popíše ontogenezi obratlovců. 
Charakterizuje hlavní taxonomické jednotky 
živočichů a jejich významné zástupce. 
Pozná a pojmenuje významné živočišné druhy. 
Charakterizuje základní typy chování živočichů. 
 
 

2. Druhoústí 
coelomata  
              Ostnokožci 
               Strunatci – Pláštěnci, Kopinatci                                                    
               Obratlovci – Kruhoústí, Paryby, Ryby, 
               Obojživelníci, Plazi, Ptáci, 
Savci                                                                                    

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

5.6G a 
3.4G 

 
Popíše stavbu a funkci nukleových kyselin, průběh 
replikace. 
Objasní základní genetické pojmy. 
Objasní princip proteosyntézy. 
Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro 
pochopení rozmanitosti organismů. 
Řeší jednoduché genetické příklady. 
Vysvětlí Mendelovy zákony – na příkladech. 
Popíše typy chromozomového určení pohlaví. 
Vysvětlí podstatu dědičnosti znaků vázaných na 
pohlaví. 
Uvede základní metody výzkumu genetiky 
člověka. 
Bere na vědomí genetické poruchy člověka. 
Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti 
genetiky v běžném životě. 
 
 
 

Etologie živočichů 
Genetika   
genetické pojmy     
J.G.Mendel + význam    
Molekulární základy dědičnosti   
genetický kód, exprese genu   
genetika prokaryotické buňky  
genetika eukaryotické buňky   
dědičnost mnohobuněčného organismu 
dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků  
základy genetiky populací   
genetika člověka a dědičné choroby  
využití genetiky v praxi 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
Environmentální 
výchova  
 

 

 Popíše a vysvětlí fylogenetický vývoj člověka. 
 

Biologie člověka 
vývoj člověka 
 

 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech   
Environmentální 
výchova  
 

Navazuje na učivo 
dějepisu. 
Problematika rasismu. 
 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Popíše typy tkání, stavbu kostí a jejich spojení. 
Popíše kostru člověka a její funkce. 
Popíše stavbu kosterní, hladké a srdeční svaloviny, 
porovná jejich význam a funkci. 
Určí polohu významných kosterních svalů. 
Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a 
orgánových soustav – oběhová soustava, imunitní 
systém, dýchací soustava, trávicí soustava a 
metabolismus, vylučovací soustava a 
kůže, hormonální soustava, nervová soustava, 
smyslová soustava a rozmnožovací soustava. 
Charakterizuje jednotlivá období vývoje člověka. 
Uvědomuje si nutnost péče o zdraví a je si vědom 
negativních vlivů působících na jeho osobnost. 

tkáně 
orgánové soustavy: opěrná, pohybová, tělní 
tekutiny, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, kůže, 
hormonální, nervová, smyslové orgány, 
rozmnožovací  
metabolismus a výživa, řízení tělesné teploty a její 
regulace 
vývoj jedince 
zdraví člověka a sociálně patologické jevy   
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

 

 

 
Charakterizuje způsoby příjmu a výdeje látek 
buňkou. 
Objasní rozdíly ve způsobu získávání energie. 
Chápe význam enzymů. 

Obecná biologie - životní funkce na úrovni buňky 
příjem a výdej látek buňkou 
význam enzymů 
diferenciace tkáňových buněk 
přeměny energií 

 

Environmentální 
výchova  

 

 

Navazuje na učivo 
chemie. 

Výchova ke zdraví – 
maligní transformace 

 

 

 

  


