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Otázky ke zkoušce z předmětu fyziologie rostlin – léto 2022 

Materiály ke zkoušce na: http://www.ibotanika.upol.cz/Pages/Default.aspx 

 

I. Složení rostlinného těla 

1. Základní kameny výstavby rostlinného organismu, rozdělení 

2. Cukry - charakteristika, význam hlavní zástupci 

3. Aminokyseliny a bílkoviny, význam, hlavní zástupci 

4. Tuky a mastné kyselina, význam, hlavní zástupci 

5. Nukleotidy, význam, hlavní zástupci 

II. Struktura a fyziologie rostlinné buňky 

6. Základní charakteristika rostlinné buňky a buněčná teorie, rozdíl mezi rostlinnou a 

živočišnou buňkou, mezi pro- a eukaryotickou buňkou 

7. Endoplazmatické  retikulum a Golgiho komplex 

8. Jádro a ribozomy, jadérko a obsah DNA 

9. Mikrotělíska - lysozómy, peroxizómy, glyoxyzómy, oleozómy 

10. Chloroplasty a mitochondrie 

11. Buněčná stěna – složení, vlastnosti, hemicelulóza, pektiny, proteiny, lignin 

12. Celulóza- vlastnosti, syntéza a lokalizace 

13. Cytoskelet – funkce a složení, mikrofilamenta, mikrotubuly, střední filamenta 

14. Buněčný cyklus a buněčné dělení - charakteristika 

15. Regulace buněčného cyklu - cykliny, CDK, CDKI, rostlinné hormony 

16. Agrobacterium  tumefaciens - charakteristika, infekce, geny tumorogeneze 

17. Regulace diferenciace rostlinné buňky - model Millera a Skooga 

III. Membrány rostlinné buňky a membránový transport 

18. Složení cytoplazmatické membrány – fosfolipidy, komponenty, vlastnosti, 

steroidy v membráně 

19. Proteiny membrány – dělení, zástupci, funkce, struktura 

20. Transport vody a jednoduchých sloučenin přes membránu - difuse a osmóza 

21. Pasivní transport, usnadněná difuse 

22. Aktivní transport, protonová a sodno-draselná pumpa 

23. Pumpy a vázané kanály, uniportové, symportové a antiportové pumpy 

24. Přenos buněčných komponent - pinocytóza, endocytóza, fagocytóza 

25. Regulace otvírání průduchů - význam světla, iontů a škrobu 

26. Regulace protonové pumpy svěracích buněk, vliv světla 

27. Mezibuněčný transport - apoplastická a symplastická cesta 
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IV. Voda a její úloha v rostlinné buňce 

28. Struktura a vlastnosti vody 

29. Význam vody pro rostlinu, vlastnosti vody významné pro rostlinu 

30. Procesy transportu vody přes membránu, difuse, osmóza, aquaporiny 

31. Vodní potenciál a turgorový tlak v buňce, plazmolýza a plazmoptýza 

V. Vodní provoz rostlin 

32. Voda v půdě, půdní vodní potenciál, půdní hydraulická konduktivita 

33. Absorpce vody kořeny, pohyb vody v půdě: objemové proudění a difuze 

34. Transportní dráhy vody v kořeni – apoplastická a symplastická cesta 

35. Kořenový vztlak a gutace 

36. Pohyb vody kapilárou 

37. Vodní napětí a kavitace 

38. Transpirace, difúze vodních par z mezofylu a její regulace 

39. Regulace výdeje vody rostlinou, regulace pohybu průduchů 

40. Vliv podmínek prostředí na transpiraci a adaptace 

VI. Minerální výživa 

41. Význam živin pro rostlinu, regulace tvorby výnosu, mechanismy příjmu živin – 

kořenová a listová výživa 

42. Půda a minerální prvky - anionty  půdě 

43. Půda a minerální prvky - kationty v půdě 

44. Esenciální prvky výživy rostlin 

45. Hydroponie 

46. Funkce a asimilace N, P a K v rostlinách – deficience a nadbytek 

47. Funkce a asimilace Ca, Mg a S v rostlinách - deficience  

48. Mikroelementy - charakteristika a význam Fe, Cu, Zn, Mn a B - deficience  

49. Hnojení rostlin: dělení hnojiv, organická (statková) hnojiva 

50. Hnojení rostlin: průmyslová hnojiva – jednosložková a vícesložková 

51. Asimilace dusíku, koloběh N2, zdroje dusíku v biosféře 

52. Volně žijící a symbiotické bakterie fixující vzdušný dusík  

53. Azolla/Anabaena systém 

54. Rhizobium-způsob infekce a množení, symbióza, asimilace N2 

55. Asimilace nitrátu na amoniak, reduktázy, redukční činidla 

56. Inkorporace NH4+ do organických sloučenin, tvorba aminokyselin 

57. Asimilace síry, kyslíku a fosforu 

58. Asimilace iontová a komplexotvorná 

59. Transportní formy dusíku v rostlině 
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VII. Heterotrofní výživa 

60. Obecná charakteristika heterotrofní výživy 

61. Saprofytismus a parazitismus 

62. Mixotrofní výživa a masožravé rostliny 

63. Mykorhiza 

VIII. Floémový transport 

64. Transportní floémové dráhy – složení sítkovice a její dělení, historie 

65. P-protein a kalóza 

66. Materiály transportované floémem, rozdělení asimilátů v rámci rostliny 

67. Metody studia floémového transportu – metody mšic, autoradiografie 

68. Nakládání floému – principy, apoplastická a symplastická dráha, model zachycení 

polymerů 

69. Vykládání floému – apoplastická a symplastická dráha 

70. Principy transportu asimilátů – vývoj listů, transport sítkovicemi, ortosticha, 

proximita, … 

71. Tlako-proudová hypotéza: mechanismy transportu asimilátů ve floému 

72. Alokace asimilátů a síla sinků, sklizňový index 

IX. Fotosyntéza 

73. Charakteristika a členění fotosyntézy, primární a sekundární děje 

74. Světlo – charakteristika, mechanismy transformace světelného kvanta v listech, 

účinné světlo ve fotosyntéze 

75. Struktura fotosyntetického aparátu, pigmenty, světlo-sběrná anténa 

76. Molekulární organizace thylakoidů - transportní dráhy elektronů v thylakoidní 

membráně 

77. Primární pochody fotosyntézy - charakteristika 

69. Fotosystém II a fotolýza vody, O2-vyvíjející komplex 

70. Cytochrom B6/F komplex - cyklický a lineární transport elektronů 

71. Fotosystém I komplex, tvorba NADH+H+ 

72. Fotofosforylace a tvorba ATP, ATP-syntáza 

73. Calvinův cyklus 

74. C4 – rostliny a C4-cyklus 

75. CAM rostliny 

76. Fotorespirace 

X. Růst a vývoj 

77. Charakterizace růstu a vývoje 
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78. Růstové regulátory - rozdělení, obecný mechanismus, receptory, druhotné 

přenašeče, způsob přenosu signálů 

79. Auxiny 

80. Cytokininy 

81. Gibereliny 

82. Brasinosteroidy 

83. Kys. abscisová 

84. Ethylen 

85. Fenolické sloučeniny – kys. salicylová 

XI. Sekundární metabolity  

86. Kutin, vosky a suberin 

87. Charakteristika sekundárních metabolitů, porovnání s primárním metabolismem 

88. Terpeny 

89. Fenolické látky 

91. Flavonoidy a taniny 

92. Dusík obsahující sloučeniny, alkaloidy 

93. Kyanogenní glykosidy, glukosinoláty a neproteinové aminokyseliny 

94. Mechanismy ochrany rostlin vůči herbivorům 

95. Signální dráhy u napadené rostliny, systematicky indukovaná resistence 

XII. Tkáňové/explantátové kultury 

96. Definice, klonování rostlin, totipotence 

97. Založení explantátové kultury a tvorba kalusu 

98. Morfogeneze in vitro, regenerace rostlin 

99. Kultury protoplastů, mezidruhová hybridizace 

100. Androgeneze, gynogeneze, dihaploidizace 

XIII. Rostlinná pletiva a orgány 

101. Pletiva, rozdělení, meristémy 

102. Pletiva trvalá, rozdělení 

103. Soustava pletiv krycích 

104. Soustava pletiv vodových a zpevňovacích 

105. Soustava pletiv základních 

106. Vegetativní orgány cévnatých rostlin, rozdělení 

107. Kořen 

109. Stonek, anatomie homoxylního a hateroxylního dřeva, typy větvení stonku 

110. List, telomová teorie, evoluce megafylního a mikrofylního listu, typy stomat, 

anatomie listu C3 a C4 rostlin 


