
ORGANISMUS A PROSTŘEDÍ 

organismus 

 organismus je živý systém (zvláštní forma existence hmoty), který má některé 
charakteristické vlastnosti  

 organismus je zástupce druhu rostlin, živočichů, hub 
 

 základní znaky života: 
o dráždivost – schopnost přijímat podněty z vnějšího prostředí a reagovat na ně 
o látková výměna (=metabolismus) – schopnost přijímat látky zvenčí, uvnitř je 

chemicky zpracovat, získat energii a vyloučit přebytečné zplodiny 
 autotrofní organismy – rostliny 
 heterotrofní organismy – živočichové, houby 

o rozmnožování – schopnost vytvářet potomstvo 
o dědičnost – schopnost předávat vlohy 
o vývoj (=evoluce) – schopnost se přizpůsobovat změnám prostředí, a tím se vyvíjet 

v nové druhy 
 

 prostředí je soubor všech vnějších podmínek a vlivů neživé a živé přírody, které působí na 
živé organismy (působení je obousměrné) a které mu poskytují všechny nezbytnosti k životu 
 

 vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím – prostředí působí na organismus, organismus 
na prostředí 

 

prostředí 

 prostředí musí zajišťovat: 
o potravu (energii a látky potřebné k látkové a energetické výměně a k růstu 

organismu) 
o odstraňovaní nepotřebných zplodin 
o rozmnožování a rozšiřování organismu 
o bezpečnost organismu (podmínky, které organismus neohrožují – nepřekračují 

hranice ekologické přizpůsobivosti) 
 citlivost organismu je na prostředí různá a využívá se při hodnocení prostředí 

 
 př.: stáda býložravců spásají a zdupávají rozsáhlé prostory – ovlivňují složení půdy i možnost 

větrné eroze, a tím i podmínky vl. existence 
 

 studium ekologické přizpůsobivosti organismu (ekologická valence) 
o každému organismu se daří za určitých podmínek (faktorů) prostředí = optimální 

podmínky 
o organismus se může částečně změnám prostředí přizpůsobovat, a tím může existovat 

i za méně příznivých podmínek 
o rozmezím těchto podmínek je dána ekologická přizpůsobivost organismu (= 

ekologická valence) 



o při nepříznivých podmínkách se organismus dostává do zátěžové (stresové) situace, 
pro překonání zátěže musí vynakládat více energie 

o poznání zákonitostí je důležité pro činnost člověka v přírodě 
o principy přizpůsobivosti platí i pro člověka (výrazné změny v podmínkách prostředí), 

proto zjišťování limitujících podmínek má pro náš život mimořádný význam 
 

 př.: je-li nedostatek vody, nemůže být organismus zachráněn nadbytkem živin, voda je 
limitující faktor (překročí-li se hranice přizpůsobivosti i v jediném bodě, organismus hyne) 

 

 
 


