
VÝVOJ ŽIVOTA

NA ZEMI



TEORIE VZNIKU ŽIVOTA

Kreační teorie život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly –

boha, stvoření života (zastáncem C. Linné)

Teorie samoplození
vznik organismů přímo z neživé hmoty např. žáby z 

bahna, myši z obilí, červi z masa (Aristoteles)

vyvrátil Francisco Redi 14. st., Louis Pasteur 19. st.

Teorie panspermismu
život rozšířen v celém vesmíru, ve vhodných 

podmínkách se rozvine do vyšších forem

(S. Arrhenius), současně zastává i H. C. Crick

(jeden z objevitelů struktury DNA)

Teorie evoluční 

abiogeneze

vznik života postupným vývojem z neživé hmoty 

přímo na Zemi (A.I.Oparin), navazuje Ch. Darwin

Idealistické

Materialistické



TEORIE EVOLUČNÍ ABIOGENEZE

1. vznik prvních jednoduchých organických látek = 

AMINOKYSELIN v praoceánu působením ultrafialového 

záření a elektrických výbojů na anorganické látky ( CO, 

CO2, acetylen, vodní páry, amoniak, methan …)

2. tvorba BÍLKOVIN (základní složky živých organismů) 

řetězením aminokyselin

3. vznik KOACERVÁTŮ (ohraničené útvary bílkovin -

předchůdci buněk, neschopní reprodukce)

4. vznik nukleové kyseliny (RNA  později DNA) umožňující 

reprodukci organismu

Koacervátová teorie



EVOLUCE (Darwinova teorie)

Život na Zemi se vyvíjel postupně od jednodušších 

forem po složitější

1. Jedinci daného druhu se liší – variabilita, může být 

kódována geneticky.

2. V každé generaci je produkováno více potomků, než 

kolik jich dospěje a rozmnoží se.

3. Na jedince působí tlak prostředí.

4. Přežijí a rozmnožují jedinci lépe přizpůsobeni prostředí. 

Jsou nositeli výhodných znaků.

Ch. Darwin: O vzniku druhů přírodním vývojem 



Rozvoj poznatků v 18. a 19.století – rozvoj průmyslu – těžba 

surovin – systematické nalézání zkamenělin

PALEONTOLOGIE

věda studující zkameněliny

otisk odumřelého těla 

R nebo Ž v usazené 

hornině

Fosílie

=

zkamenělina



Éry vývoje 

Země

b) starohory

d) druhohory 

c) prvohory

a) prahory

e) třetihory 

f) čtvrtohory 

prekambrium



OBDOBÍ  PŘEDPRAHOHORNÍ

4,7 mld let až 4 mld let

 vznik zemského tělesa shlukováním mezihvězdné hmoty

 nárust gravitace a srážky hmotných částic spustí radioaktivní 

reakce  uvolnění obrovského množství E

 do nitra klesaly těžké kovy, lehké minerály zůstávaly na 

povrchu

 vznik litosféry, prvotní atmosféry a hydrosféry

litosféra – ochlazováním povrchu tuhne zemská kůra

prvotní atmosféra – vzniká se sopečných plynů, má zcela jiné 

složení od dnešní atmosféry, neobsahuje kyslík (vodík, 

amoniak, vodní páry, methan…)

hydrosféra – vznikla kondenzací vodních par unikajících ze sopek



PRAHORY

4,0 mld let až 2,5 mld let

vzniká základ prapevniny (zemská kůra dosti tenká)

četná sopečná a horotvorná činnost, kosmické vlivy –

dopady meteoritů a srážky s kometami

vznik života – bakterie a sinice (fotosyntéza)



STAROHORY

2,5 mld let až 0,6 mld let

prapevnina = PANGEA

četná sopečná a horotvorná činnost

 z bakterií a sinic vznikají organismy se složitější stavbou 

(nukleová kyselina je chráněna jaderným obalem)

 jednobuněčné řasy a prvoci (jednobuněční živočichové)

konec starohor mnohobuněčné organismy - řasy, 

láčkovci, kroužkovci, členovci

producenti prostřednictvím fotosyntézy obohacují 

atmosféru o kyslík


