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Srovnání buněk

Mezi buňkami rostlin a živočichů 

existuje řada rozdílů:



Srovnání buněk

BUŇKY

Struktury Prokaryotické Eukaryotické

bakteriální rostlinné živočišné

buněčná stěna vyvinuta vyvinut ± chybí

jaderná membrána chybí vyvinuty vyvinuta

mitochondrie chybějí přítomny přítomny

endoplazmatické retikulum chybí vyvinuto vyvinuto

Golgiho aparát chybí vyvinut vyvinut

plastidy chybějí vyvinuty chybějí

vakuoly ± chybějí vyvinuty jen u prvoků

lyzozómy chybějí chybějí vyvinuty

centrozóm chybí ± chybí vyvinut

fibrily chybějí chybějí vyvinuty

řasinky chybějí chybějí u prvoků

jadérko chybí vyvinuto vyvinuto



Srovnání buněk

V tabulce jsou uvedeny pouze struktury, v jejichž

výskytu dochází k rozdílům u jednotlivých druhů

buněk.

U všech buněk se vyskytují:

-základní cytoplazma

-cytoplazmatická membrána

-ribozómy

-chromozómy

-inkluze 



Srovnání buněk
Bakteriální buňka



Srovnání buněk

Rostlinná buňka
a-vakuola j-chromatin

b-váček k-ribozómy

c-cytoplazm. l-mitochondrie 

membrána m-z. cytoplazma 

d-Golgiho aparát

e-plastid

f-plazmodesm

g-endoplazm. n-buněčná stěna

retikulum

h-jádro

i-jadérko



Srovnání buněk

Živočišná buňka
a-lyzozóm m-zákl.cytoplazma

b-sekreční váček

c-cytopl. membrána

d-Golgiho komplex

e-desmozóm

f-centriol

g-endoplazm. retïkulum

h-jádro

i-jadérko

j-chromatin

k-ribozómy

l-mitochondrie
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