
Rozmnožovanie je všeobecná vlastnosť všetkých živých 
organizmov.

Funkcia rozmnožovania:
- prenášanie dedičných vlastností z rodičov na potomkov
- dopĺňanie strát jedincov v prírode

Spôsoby rozmnožovania rastlín:

nepohlavné (vegetatívne) rozmnožovanie
pohlavné (sexuálne) rozmnožovanie

Rozmnožovanie rastlín



nepohlavné (vegetatívne) rozmnožovanie

• je vývojovo (fylogeneticky) starší spôsob 
rozmnožovania 

• je bežné pre nižšie rastliny, ale uskutočňuje sa aj u 
vyšších rastlín

• po oddelení časti materskej rastliny vyrastá z tohto 
základu priamo nový jedinec

• nový jedinec má identické genetické vlastnosti s      
materským jedincom, čo sa využíva 
v poľnohospodárstve (na zachovanie vlastností 
vyšľachtených odrôd)



uskutočňuje sa viacerými spôsobmi:

• priehradočným delením - z jednej bunky (baktérie,  
riasy, prvoky)

• pučaním (kvasinky) 
• mnohonásobným delením (niektoré huby)
• sporogóniou - tvorba výtrusov (spór) vo výtrusniciach

(sporangiách)
• vegetatívnymi časťami rastlín - podzemkom (kosatec),  

poplazom (jahody), cibuľami (cibuľa, cesnak, tulipán,  
fialka), hľuzami (zemiaky, georgíny, cyklamén) alebo  
pomocou častí orgánov (stonkou, koreňom)



pohlavné (sexuálne) rozmnožovanie

• prevažný spôsob rozmnožovania mnohobunkových  
organizmov

• nový jedinec vzniká z dvoch pohlavných buniek -
gamét, splynutím ich jadier
každá gaméta je haploidná a obsahuje dedičný základ    
jedinca, z ktorého sa vyvinula



rozdelenie gamét:

1. izogaméty - gaméty morfologicky rovnaké a 
fyziologicky odlišné. Ich splynutie je izogamia.

2. anizogaméty - gaméty morfologicky aj fyziologicky 
rozdielne. Samičia gaméta, väčšinou neschopná pohybu, je 
vždy väčšia a samčia je menšia a schopná pohybu. Ich 
splynutie je anizogamia.



Gametogenéza - proces vývinu gamét redukčným 
delením, prebieha v pohlavných orgánoch (samičie-
piestiky, samčie- tyčinky)

každá gaméta je haploidná (n) a obsahuje dedičný 
základ jedinca, z ktorého sa vyvinula

splynutím pohyblivej samčej gaméty spermatozoidu 
alebo spermatickej bunky s vajcovou 
bunkou oplodnením, vznikne diploidná (2n) zygota
a v nej zárodok (embryo) uložené v semene



Rodozmena
Striedanie haploidnej (gametofyt) a diplodnej (sporofyt) 
generácie sa nazýva rodozmena- metagenéza
Sporofyt - nepohlavná generácia, ktorá sa rozmnožuje 
výtrusmi- spórami
Gametofyt - pohlavná generácia, ktorá tvorí pohlavné 
bunky
• z výtrusu vzniká mitotickým delením gametofyt, ktorý je  
vždy haploidný a nesie pohlavné orgány gametangiá
• splynutím samčej a samičej gaméty vždy vzniká diploidná
zygota, z ktorej vyrastá sporofyt
• sporofyt nepohlavná generácia, ktorá sa rozmnožuje  
výtrusmi spórami, je diploidná rastlina, buď stielka, alebo  
kormus



izospória- spóry sú rovnakého tvaru aj veľkosti

heterospória- rozlíšené samčie mikrospóry a samičie 
makrospóry

izomorfná rodozmena- rodozmena, kde gametofyt aj 
sporofyt morfologicky rovnaký

heteromorfná rodozmena- rodozmena, kde gametofyt
a sporofyt sa morfologicky líšia



Ďakujem za pozornosť!


