
Abstrakt 

 

Fotosyntéza je soubor biochemických procesů, při kterém se mění přijatá energie 

fotosynteticky účinného záření (PhAR) na energii chemických vazeb. K tvorbě organických 

sloučenin využívá jako energii pouze světelnou, dalšími zdroji jsou CO2, minerální živiny a 

voda. Teplo je jeden z nejdůležitějších vnějších faktorů podílející se na životním prostředí 

rostlin, jeho nadbytečné nebo nedostatečné množství způsobuje rostlinám stres a ovlivňuje 

všechny biochemické procesy. Podle způsobu fixace atmosférického CO2 můžeme rozlišit 

celkem tři typy fotosyntézy, C3, C4 a CAM. Rostliny typu C3 a C4 se dále liší rozmezím 

svých optimálních teplot, kdy rostliny C4 mají teplotní optima obecně vyšší než rostliny C3. 

Další rozdíly mezi těmito rostlinami spočívají v odlišné fyziologické odpovědi na měnící se 

klima, tedy především na zvyšující se koncentraci atmosférického CO2 a současně rostoucí 

teploty. Zvýšená koncentrace CO2 zvyšuje rychlost fotosyntézy u C3 rostlin, kdežto při 

vyšších teplotách je rychlost čisté fotosyntézy vyšší u rostlin C4. Tyto rozdílné reakce C3 a 

C4 rostlin na různé faktory prostředí se projevují ve změnách rychlosti čisté fotosyntézy, což 

v důsledku ovlivňuje i růst, tvorbu biomasy a vývoj rostlin a v neposlední řadě samozřejmě i 

druhové složení porostu v přirozeném ekosystému a výnos hospodářsky významných plodin.  

Cílem této bakalářské práce učitelského studia je přinést úvod do souhrnu současných 

informací o vlivu teploty na fyziologické procesy především spjaté s nárůstem biomasy, u C3 

a C4 rostlin, které se liší typem fixace CO2 . Tento souhrn tak může sloužit jako vytvoření 

teoretického základu pro řešení praktických pokusných úloh dané problematiky na středních 

školách a gymnáziích. Část bakalářské práce byla čerpána především z vysokoškolských 

učebnic a vědeckých článků a může sloužit jako podkladový studijní materiál pro 

středoškolské učitele a jejich studenty.  

V kapitole 7 tato práce poukazuje na to, jak se mohou s problematikou vlivu teploty 

na vývoj a růst rostlin C3 a C4 setkat studenti na středních školách. Přináší souhrn současných 

kurikulárních dokumentů, které poskytují vzor pro samotnou výuku. Práce se zabývá též 

analýzou středoškolských učebnic – zda a nakolik je toto téma v nich popsáno. 

 


