
Syllabus – zimný semester 
Fyziológia živočíchov a človek pre pedagógov 

 
1. História vzniku fyziológie živočíchov a človeka 
2. Postavenie fyziológie živočíchov a človeka v systéme vied a ciele tejto vedy 

 
3. Bunkový cyklus a diferenciácia buniek 
4. Štruktúra bunky, zloženie, organely a ich funkcie, medzibunkové spojenia a ich funkcie 
5. Procesy prebiehajúce na bunkovej membráne – iónové zloženie intra- a extra celulárnej tekutiny, transporty (aktivny, pasívny), 

iónové kanály, pumpy, transportéry, signalizácia na receptoroch 
 

6. Tráviaca sústava – fylogenéza a morfológia 
7. Trávenia v jednotlivých oddieloch tráviacej sústavy 
8. Funkcie a regulácia tvorby HCl 
9. Tráviace enzýmy 
10. Resorpcia v jednotlivých oddieloch tráviacej sústavy 
11. Funkcie pečene a pankreasu (endokrinného aj exokrinného) 
12. Diabetes – I. a II. typu – príčiny vzniku 
13. Hormonálna regulácia hladiny glukózy v krvi 
14. Transporty na membráne enterocytu 
15. Obezita, BMI, príčiny obezity 
16. Regulácia príjmu potravy 

 
17. Dýchanie, vonkajšie, vnútorné, tkanivové 
18. Mechanika dýchania 
19. Parciálne tlaky kyslíka a CO2 v závislosti od vonkajších podmienok a vnútri organizmu 
20. Prenášanie kyslíka telovými tekutinami 
21. Prenášanie CO2 telovými tekutinami 
22. Disociačné krivky kyslíka a CO2 
23. Regulácia dýchania 
24. Štruktúra hemoglobínu (aj počas ontogenézy a medzidruhová) 
25. Deriváty hemoglobínu 

 
26. Krv a jej funkcie a zloženie 
27. Krvné elementy a ich funkcie 
28. Erytropoéza 
29. Morfológia erytrocytu 
30. Krvné skupiny 
31. Zrážanie krvi a fibrinolýza 
32. Imunita – špecifická a nešpecifická 

 
33. Vylučovacia sústava – obličky – morfológia, funkcie a fylogenéza 
34. Primárny moč a princíp jeho vzniku 
35. Zloženie moču 

 
36. Centrálny a periférny nervový systém 
37. Neurón, akčný a kľudový potenciál, neurotransmitery, typy synapsií 
38. Hypotalamo-hypofýzový systém 
39. Predný mozog – zloženie, funkcie jeho súčastí (limbický systém, bazálne gangliá) 

 
40. Biologické rytmy – SCN, hierarchická organizácia 
41. Rytmické procesy v organizme, správanie, spánok a bdenie, hormóny, telesná teplota 

 
42. Zrak – morfológia funkcie očí, optické dráhy, retina, patológie videnia 


