
Dějiny buňky v lidském 
poznávání



HE KUMULIPO
• NO

KA-'I-'I-MAMAO
A IA
ALAPAI WAHINE

• KA WA AKAHI
• 1. O ke au i kahuli wela ka honua

2. O ke au i kahuli lole ka lani
3. O ke au i kuka'iaka ka la.
4. E ho'omalamalama i ka malama
5. O ke au o Makali'i ka po
6. O ka walewale ho'okumu honua ia
7. O ke kumu o ka lipo, i lipo ai
8. O ke kumu o ka Po, i po ai
9. O ka lipolipo, o ka lipolipo
10. O ka lipo o ka la, o ka lipo o ka po
11. Po wale ho--'i
12. Hanau ka po…..

Patrně těsně „předkontaktní“ (18. stol.) zpracování starších Havajských
tradic. 



ARISTOTELES

• 380 – 322 př. n. l.



• mikroskop: otec a syn (Zachariáš) Jansen -
1595

• R. Hook 1665 – „Micrographia“; význam 
buněčných stěn pro rozpoznání buněčné
struktury živého.

• Antoni van Leeuwenhoek 1676 –
„animalcules“.





Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646-1716)



Rudolf Jakob Camerarius
něm. botanik a lékař 1665-1721

De sexu plantarum epistola (1694)



Robert 
Brown
1773 - 1858



Objevil nejen Brownův pohyb, ale také
buněčné jádro. (1831)



„Vše z nálevníků“

Život vznikl v moři z prvohlenu – „Uhrschleim“

(Oken 1843)

Rehabilitace deduktivní/induktivní metody v NATURFILOSOFII,
explicitně navazoval na Leibnize.



Matthias
Schleiden

1804 - 1881







„Každou hypothesu, každou 
indukci jest beze všeho 

zamítnouti, která nevychází na to, 
aby podala zjevy dějící se na 
rostlině jako výsledek změn v 

jednotlivých buňkách.“



Theodor
Schwann

1810 - 1882







„Počátkové
rostlinoslowí“

(1848)







J.E.
Purkyně
1787 - 1869



Purkyně

1853 zakl. Živu



Julius
SACHS
1832 - 1897

nar.Breslau =Wroclaw

od r.1850 do r. 1859 
v Praze nejpreve

jako
osobní asistent

Purkyně, který jej 
zachránil pro vědu.



• Hoffmeister – mitóza u rostlin 1849

• Andreas Schimper – hypotéza o 
endosymbióze plastidů 1883; pak 
Merežkovski 1904 

• Strasburger a Navashin – dvojí oplození u 
rostlin 1884



Bohumil Němec1873 - 1966









• Nemec, B.1900: Ueber die Art der
Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei
den Pflanzen. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 18: 
241-245. 

• Haberlandt, G. 1900: Ueber die Perception 
des geotropischen Reizes. - Ber. Deutsch. 
Bot. Ges. 18: 261-272, 1 Abb. 




