
 Jednobunkovce ( Monocytozoa) 

 

• Živočíšne jednobunkové organizmy- Prvoky( Protozoa) 

• telo tvorené jednou eukaryotickou bunkou 

• bunka vykonáva všetky funkcie 

• Mikroskopické (2µm-3mm) 

• Zvýšený metabolizmus 

• Východisková skupina pre mnohobunkovce 

Podobnosť 

• Golierikovité bunky hubiek- golierikovité bunky bičíkovcov 

• Spermie- bunky bičíkovcov 

 

Povrch tela 

• Pelikula- tenká blana na povrchu 

• Mnohé druhy na povrchu so schránkou( chitínovou, kremičitou, vápenatou), panciere 

s tŕňami a výbežkami 

Pohyb 

• Panôžkami( pseudopódia) 

• Brvami( cilie) 

• Bičíkmi ( Flagellatum) 

• Undulujúcou membránou 

 

Výživa 

• Heterotrofne 

 

       Príjem potravy 

1. pinocytózou, osmózou, fagocytózou 

2. bunkovými ústočkami, hltan, tráviaca vakuola, anus, sústava bŕv a membrán- (u 

nálevníkov) 

 

Rozmnožovanie 

• Metagenéza ( striedanie pohlavného a nepohlavného rozmnožovania počas 

životného cyklu) 

• Rýchlosť rozmnožovania vysoká 

 

      Typy rozmnožovania 

1. Pohlavné ( kopulácia, konjugácia) 

2. Nepohlavné( delenie- priečne, pozdĺžne, rozpad- schizogónia) 

 

Nepriaznivé podmienky 

• Tvorba cýst alebo spór 

• Obsahujú pevné obaly 

• Odolávajú chemikáliám 

• Umožňujú prežívať aj dlhé nepriaznivé obdobie 



1. Cysty- voľne žijúce druhy, obsahuje jednu bunku 

2. Spóry- parazitické druhy, obsahujú viac jedincov 

 

Rozdelenie 

1. Meňavkobičíkovce ( Sarcomastigophora) 

a. Podkmeň: Bičíkovce ( Flagellata) 

b. Podkmeň: Koreňonožce ( Sarcodina) 

A. nadtrieda: Meňavkovce ( Rhizopoda) 

B. nadtrieda: Nitkonožce (Actinopoda) 

2. Výtrusovce ( Apicomplexa) 

3. Nálevníky ( Ciliophora) 

 

Meňavkobičíkovce 

• Pohyb panôžkami alebo bičíkmi ( 1-2) 

• Heterotrofne alebo autotrofne 

• Pozdĺžne delenie 

 

Rozdelenie podľa prevládajúceho štádia cyklu 

1. Bičíkovce 

2. Koreňonožce 

 

Bičíkovce 

• Výživa heterotrofne( strata chlorofylu) 

• Prevládajúcim štádiom bičíkaté 

zástupcovia 

1. Golierikovce- okolo bičíka plazmatický lem 

2. Bodo- V organicky veľmi znečistených vodách= bioindikátor 

3. Bičivka rybia- Na koži rýb tvorí biele povlaky 

4. Trypanosoma spavičná 

• v tropických krajinách Afriky 

• Hostiteľom živočíchy 

• Prenášačom mucha Tse- tse 

• Spôsobuje spavú nemoc- napáda nervovú sústavu, únava, letargia, spánok, smrť 

• Prispôsobená na pohyb hustou krvou- undulujúcou membránou 

5. Trichomonas pošvový- 4 bičíky, undulujúca membrána, Ženy- Zápal pošvy a mechúra, 

výtok , prenos stykom, neplodnosť, Muži- prenášači 

6. Črevovníčka detská- V čreve detí, spôsobuje hnačky 

Koreňonožce 

• Prevládajúcim štádiom meňavkové (niekedy bičíkaté alebo mnohojadrové 

plazmódium) 

• Výskyt vo všetkých vodách, v pôde regulujú baktérie 

       Rozdelenie 

1. nadtrieda: Meňavkovce- lobopódie( mohutné panôžky) 



2. nadtrieda: Nitkonožce- tenké panôžky 

 

      Meňavkovce 

1. meňavka veľká 

2. Meňavka dyzenterická 

• V čreve človeka v dvoch formách 

1. neškodná- minuta ( živí sa črevnými baktériami( 

2. agresívna forma- magna( pri oslabení organizmu, napáda črevný epitel, 

spôsobuje krvácanie do čreva a hnačky- úplavica( dyzentéria) 

• Rozšírenie v tropických, subtropických krajinách znečistenou vodou alebo 

nehygienicky spracovanou potravou 

3. Meňavka črevná- neškodná v čreve 

4. Pelomyxa bahenná- mnohojadrové plazmódium, v znečistených vodách 

5. Slzovičkovka zhubná- Zápal mozgových blán, zo sladkej vody vdychnutím 

6. Dierkavce 

• Cez perforované viackomorové  schránky trčia panôžky 

• Horninotvorné 

• Numulity- Vyhynuté dierkavce, vedúce skameneliny treťohôr, najväčšie 

jednobunkovce všetkých čias (priemerne10cm) 

7. Štítnačka obyčajná- Schránka, žije v machoch, vodách 

Nitkonožce 

• Voľne plávajúce vo vode 

Zástupcovia 

1. Mrežovce- Kremičité schránky, horninotvorné 

2. Slncovky 

 

Kmeň: Výtrusovce 

• Parazitické prvoky 

• Spôsobujú ochorenia človeka 

• Prichytávací aparát tvorený tubulami a vylučovacími vačkami( produkujú látky 

stimulujúce imunitu hostiteľa) 

• Hrubá pelikula s otvormi na príjem potravy 

• Zložité vývinové cykly s metagenézou 

 

Rozmnožovanie 

1. pohlavné (gamogónia)- 2 schizogonty splývajú, vznikajú spóry 

2. nepohlavné  

a. sporogónia- spóry sa hmyzom dostanú do hostiteľa zárodky 

b. schizogónia- rozpad buniek parazita na nové jedince( haploidné schizogonty), 

vyvolanie ochorenia 

 

Rozdelenie 



1. nadtrieda: Gregaríny ( Gregarina) 

2. nadtrieda: Kokcídie ( Coccidia) 

3. nadtrieda: Krvinovky ( Haemosporidia) 

 

Gregaríny 

• V črevách a telových dutinách bezstavovcov 

• Mimobunkové paraziti 

• Pohyb kĺzavým pohybom 

• Zvyčajne hostiteľovi neškodia 

• Napr. gregarina švábia 

 

Kokcídie 

• Vnútrobunkové paraziti článkonožcov a stavovcov 

• Spôsobujú ochorenia kokcidiózy 

Zástupcovia 

1. Kokcídia pečeňová- Napáda epitelové bunky čreva a žlčových ciest 

2. Toxoplazma 

• Spôsobuje ochorenia toxoplazmózu 

• Prejav horúčka 

• Trvalá imunita po prekonaní 

• Prenos domácimi zvieratami- mačka, holuby ( hnačka) 

• Nebezpečné u tehotných žien (poškodenie plodu, potraty)  a u ľudí s 

oslabenou imunitou 

Krvinovky 

• Parazitujú v epiteloch stavovcov 

• V bunkách majú zvyšky plastidov 

Zástupcovia 

1. Maláriovec štvordňový 

• Prenášač komár maláriový (Anopheles) 

• Metagenéza  

1. pohlavné- kopulácia (v komárovi) 

2. nepohlavné- sporogónia a schizogónia( v človeku) 

• Spôsobuje maláriu- horúčky, rozpad erytrocytov 

• V tropických krajinách s močiarmi 

• Prevencia- lieky, likvidácia komára 

Kmeň: Nálevníky 

• Väčšinou voľne žijúce 

• Živia sa baktériami, riasami alebo sú dravé 

• Podieľajú sa na samočistení vody  

• indikátory znečistenia vôd 

• Prenášané vetrom v podobe cysty 

 

Stavba tela 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Konjugácia  

• Spojenie bunkovými ústočkami 

• Rozpadnutie makronuklea 

• Meióza mikronuklea 

• Zánik 3 jadier 

• Tvorba stacionárnych a pohyblivých haploidných jadier 

• Výmena pohyblivých jadier 

• Splynutie so stacionárnymi jadrami 

• Delenie jadier 

• Oddelenie konjugovaných buniek 

• Delenie buniek 

Zástupcovia 

1. Črievička  končistá 

2. Bôbovka 

3. Cicavky- Brvy iba larválnom štádiu, brvy strácajú, objavujú sa cicavé rúrky na 

vycicanie koristi 

4. Bachorovce- v črevách bylinožravcov trávia celulózu 

 

Iné kmene jednobunkovcov 

Kmeň: Mikrospórovce( Microspora) 

• Hmyzomorka včelia- parazituje v čreve včely, spóry s 1 dutým vystreľovacím vláknom, 

ktorým sa zárodky dostávajú do tela  

 

Kmeň: Výtrusníky( Myxozoa) 

• Mimobunkové paraziti 

• Spóry s viacerými vystreľujúcimi vláknami 

• Parazitujú na obrúčkavcoch, rybách 

• Niekedy zaradené do mnohobunkovcov 

 

 

 

 

1. Brvy 

2. Pelikula 

3. Cytoplazma 

4. Stiahnuteľná ( pulzujúca) vakuola- vyrovnanie tlaku, 

vylučovanie 

5. Potravová ( tráviaca) vakuola 

6. Veľké jadro( makronukleus)- riadi 

7. Malé jadro( mikronukleus)- dedičnosť, rozmnožovanie 

8. Bunkové ústočká 

9. Bunkový hltan 

10. Anus 


