
Syllabus 
Fyziológia živočíchov a človek pre pedagógov 
 
1. Ciele fyziológie živočíchov a človeka a postavenie tejto vedy v systéme 

vied 
2. História vzniku tejto vedy a chronológia jej elementárnych objavov 

 
3. Bunka ako základná štruktúrna jednotka organizmu, organické 

a anorganické látky z ktorých sa skladá 
4. Bunkový cyklus 
5. Bunkové organely a ich funkcie 
6. Bunková membrána, jej stavba a funkčná a morfologická polarita, 

medzibunkové prepojenia 
7. Rozloženie iónov vo vnútrobunkovom a extracelulárnom priestore 

a prečo je to tak. 
8. Membránový potenciál 
9. Transportné mechanizmy na membráne vrátane vezikulárneho 

transportu 
10. Na+-K+ ATP dependentná pumpa 
11. Prvé posly a druhé posly 

 
12. Gastrointestinálny trakt, tráviace systémy, fázy trávenia u človeka, 

trávenie v jednotlivých oddieloch tráviaceho traktu, morfológia 
tráviaceho systému 

13. Regulácia tvorby HCl v žalúdku 
14. Neurálna a hormonálna regulácia trávenia 
15. Endokrinný a exokrinný pankreas, funkcie a zloženie pankreatických 

sekrétov, glykémia a jej regulácia 
16. Pečeň a žlčník – morfológia funkcie, význam žlče pri trávení 
17. Resorbcia v tráviacom trakte 
18. Správna výživa, dusíková bilancia, esenciálne zložky potravy, vitamíny 

a stopové prvky 
 

19. Dýchanie, fylogenéza, mechanizmus dýchania, pľúcne objemy a pohyby 
20. Parciálne tlaky plynov v atmosfére, pľúcach a krvnom riečišti 
21. Hemoglobín a myoglobín, zloženie a funkcie 
22. Vnútorné dýchanie, prenos O2 a CO2 v krvi 
23. Regulácia dýchania 
24. Pufrovacie systémy v organizme 

 
 
 

25. Krv, hematokrit, krvná plazma 
26. Erytrocyty, funkcie, vývin, stavba, funkcie, regulácia tvorby 
27. Krvné skupiny, Rh faktor 
28. Biele krvinky, granulocyty, agranulocyty a ich funkcie v imunite 
29. Trombocyty a ich aktivácia 
30. Špecifický a nešpecifický imunitný systém 
31. Anatómia imunitného systému 
32. Fagocytóza a fagocyty 
33. Lymfatický systém 

 
34. Kardiovaskulárny systém 
35. Krvný obeh 
36. Meranie krvi, tlak krvi 
37. Stavba a činnosť srdca, prevodový systém, riadenie srdcovej činnosti 
38. Akčný potenciál v typoch buniek srdca (kardiomyocyt vs. pacemaker) 
39. Srdcový cyklus 
40. Frank-Starlingov zákon 
41. Stavba ciev, ich rozdelenie podľa funkcie a morfológie 
42. Renín-angiotenzínový systém (v knižke môže byť popísaný pri obličkách) 
43. Špeciálne cirkulácie 

 
44. Fyziológia svalstva 
45. Priečne pruhovaný sval, morfológia, mechanizmus kontrakcie 
46. Nervovo svalová platnička 
47. Hladký sval, funkcie a regulácia 
  
Obsah cvičení vrátane: 
Neurobiológia ako bola odprednášaná: 
48. Organizácia nervového systému 
49. Stavba mozgu s dôrazom na koncový mozog 
50. Stavba a funkcie hypotalamu 
51. Stavba a funkcie neurónu 
52. Neurotransmitery 
53. Kľudový membránový potenciál 
54. Akčný membránový potenciál 
 


