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Anotace
Tématem výukového materiálu je stavba lidského těla, orgány a orgánové soustavy.
Metodika
Materiál tvoří prezentace a test. Prezentace se skládá z obrázků ke každé orgánové
soustavě, většinou s popiskami a krátkým komentářem. Toto téma je poměrně obsáhlé
na jednu prezentaci, proto je samozřejmě na vyučujícím, kolik času bude u jednotlivých
soustav věnovat výkladu, rozhovoru apod. Téma lidského těla je mezi studenty poměrně
oblíbené a někteří mají velmi dobré znalosti ze základní školy.
Kromě prezentace je součástí materiálu test. Otázky jednak čerpají z prezentace, ale
jsou tam i otázky na všeobecně známé skutečnosti. Studenti buď vybírají odpověď
z možností (pak je vždy jedna správná) nebo doplňují odpověď na volný řádek. Vyučující
může zvolit, jestli budou studenti vypracovávat celý test nebo jim vybere určité otázky.



STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Lidské buňky se, stejně

jako buňky všech savců a dalších

živočichů, podle své funkce

sdružují do tkání, které

jsou základem orgánů,

které se sdružují do

orgánových soustav.



OPĚRNÁ 
SOUSTAVA

Tato soustava tvoří oporu
těla a chrání důležité orgány.
Navíc zastává důležitou
funkci krvetvorby. V těle je
asi 200 kostí, u dětí více než
u dospělých. Jsou tvořeny
hlavně vápníkem, fosforem a
organ. látkami. Na povrchu
kostí je blána protkaná
cévami a nervy zvaná
okostice. Spojení kostí může
být kloubem, srůstem nebo
švem.



SVALOVÁ 
SOUSTAVA

Má funkci pohybu těla.
V těle je přibližně 600 svalů a
tento počet se tréninkem
nemění (pouze sílí svalová
vlákna). Svalstvo dělíme na
hladké (neovládané vůlí),
příčně pruhované (ovládané
vůlí) a srdeční. Svaly jsou
vázány na kosti pomocí vazů
a šlach. Některé svaly
obsahují bílkovinu myoglobin
schopnou přenášet kyslík
díky obsahu Fe v molekule.



TRÁVICÍ 
SOUSTAVA

Má funkci vstřebávání živin
z potravy. Jazyk zpracovává
sousto, vnímá chuť a navíc
umožňuje řeč, žaludek je
mechanicky zpracovává a
částečně natráví. Samotné
trávení (vstřebání živin) pak
probíhá v tenkém střevu.
Játra produkují žluč a odbou‐
rávají toxické látky, slinivka
produkuje trávicí enzymy a
tlusté střevo zpětně vstřebá‐
vá vodu, čímž zahustí zbytky.



VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Hlavním orgánem této
soustavy jsou ledviny, které
filtrují krev od odpad‐
ních látek. Touto filtrací
vzniká tzv. primární moč
(÷ 180 l/den). Z té je před
odchodem do močovodu
zpětně vstřebána voda a
některé látky, čímž vzniká
moč definitivní, která se
shromažďuje v močovém
měchýři a vylučuje z těla
(÷ 180 l/den).



KRYCÍ SOUSTAVA

Hlavní funkcí krycí soustavy
je ochrana těla a vylučování
potu. Kůže zaujímá plochu
1,1 – 1,85 m2. Tvoří ji tři
integrované vrstvy – pokož‐
ka, škára a podkožní vazivo.
V kůži se nachází velké
množství nervových zákon‐
čení, potní žlázy, chladové a
tepelné receptory... Zabar‐
vení kůže působí barvivo
melanin produkované pig‐
mentové buňky melanocyty.



DÝCHACÍ 
SOUSTAVA

Hlavní funkcí soustavy je
výměna plynů O2 a CO2 v krvi.
V nosní dutině dochází
k ohřevu a zvlhčení vdechova‐
ného vzduchu a k vyhodnocení
jeho zápachu. Vdechnutí sousta
zabraňuje hrtanová příklopka,
pod kterou se nachází hlasový
orgán. K samotné výměně plynů
z krevního oběhu pak dochází
v plicích v plicních sklípcích.
Objem výdechu po jednom
maximálním nádechu označuje‐
me jako vitální kapacitu plic.



OBĚHOVÁ 
SOUSTAVA

Tato soustava se stará
o přenos plynů, látek a tepla
v těle. Sestává ze srdce, cév a
krve. Srdce je tvořeno
srdečním svalem a rozděleno
na 4 části – levou a pravou
předsíň a levou a pravou
komoru. Cévy dělíme na
tepny (vedou krev od srdce)
a žíly (vedou krev k srdci).
Krev je tvořena plazmou a
krevními buňkami (červené a
bílé krvinky, krevní destičky).



SRDCE Činnost srdce je rytmic‐
ké střídavé smršťování
(systola) a ochabování
(diastola) srdeční sva‐
loviny. Systola postu‐
puje jako vlna z obou
předsíní do komor, po
ní následuje diastola
celého srdce. Při sy‐
stole je krev vytlačena
do malého (PK, plicní
tepny, plicní sklípky,
plicní žíly, LP) i velkého
krevního oběhu (LK,
aorta, tepny, vlásečni‐
ce, žíly, dutá žíla, PP).
Klidový tep bývá kolem
72/min, obvyklý krevní
tlak pak 120/80.



NERVOVÁ 
SOUSTAVA

Řídící soustava ovlivňující stavbu
a funkci organismu prostřednic‐
tvím nervových buněk (neuro‐
nů), které jsou schopny přijímat,
vést a zpracovávat signály přichá‐
zející z vnějšího prostředí. Tvoří ji
centrální nervová soustava (CNS ‐
mozek, mícha) a obvodové
(periferní) nervy. Nervové buňky
jsou vzájemně propojeny tzv.
synapsemi, kde dochází k přeno‐
su vzruchu. Soubor funkcí CNS
umožňující člověku reagovat na
podmínky prostředí nazýváme
nervová činnost.



ENDOKRINNÍ 
SOUSTAVA

Tuto soustavu rovněž řadíme
mezi řídící, neboť se stará
o řízení procesů v těle prostřed‐
nictvím hormonů, které jsou
vylučovány žlázami s vnitřní
sekrecí. K nim patří např. šišinka
(tvoří např. spánkový hormon
melatonin), podvěsek mozkový
(tvoří růstový hormon), štítná
žláza (hormon thyroxin ovliv‐
ňující metabolismus), slinivka
(inzulin a glukagon), nadled‐
vinky (adrenalin a noradrenalin)
a pohlavní žlázy produkující
pohlavní hormony.



SMYSLOVÁ 
SOUSTAVA

Má funkci příjmu signálů
z vnějšího prostředí pomocí
speciálních buněk (recepto‐
rů) a jejich předání nervové
soustavě. Receptory jednot‐
livých smyslů jsou: tyčinky a
čípky sítnice oka (zrak),
chuťové pohárky jazyka
(chuť), receptorové buňky
čichové sliznice (čich),
Cortiho orgán v hlemýždi
(sluch) a hmatová tělíska
v kůži (hmat).



ROZMNOŽOVACÍ 
SOUSTAVA

Má funkci rozmnožování a pro‐
dukce pohlavních hormonů.
Varlata produkují spermie a
mužský pohlavní hormon testo‐
steron, vaječníky pak vajíčka a
hormony estrogeny a progeste‐
ron. Pohlavní buňky nevznikají
mitózou, ale meiózou, a mají
tedy jen 1 sadu chromozomů
(vajíčka chromozom X, spermie
chromozom X nebo Y). Po
splynutí obou pohlavních buněk
se počet chromozomů v buňce
obnoví. Kombinace XX určuje
pohlaví ženské, XY mužské.
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