
Magisterské štúdium 
 

SYLABY  PRAKTICKÝCH  CVIČENÍ   

z ANATÓMIE a  FYZIOLÓGIE 

 

1. ročník  letný semester - školský  rok  2016/2017 
 

Výučba:   20.2.2017 – 26.5.2017 

Udeľovanie kreditov: 22.5.2017 – 26.5.2017 

Skúškové obdobie:  29.5.2017 – 30.6.2017 

Hlavné prázdniny:   3.7.2017 – 31.8.2017 

 

Praktické cvičenia sa konajú podľa rozvrhu v miestnosti O105 na ul. Odbojárov č. 10 

 

týždeň 20.2. - 24.2.2017  laborantka: Veronika Haššová 

Úvod do praktických cvičení z predmetu anatómia a fyziológia. Systémy organizmu. 

Anatomická stavba tela. Topografia. Základná terminológia.  

Praktická úloha:  Orgánové systémy a ich topografia. 

 

2. týždeň 27.2. - 3.3.   laborantka: Veronika Haššová 

Histologická stavba ľudského tela. Prehľad a základné charakteristiky tkanív -  epiteliálne, 

podporné a spojivové, svalové, nervové.  

Praktická úloha:  Kostra a svalový systém 

   Morfometria cievnej steny a steny ľavej komory myokardu 

 

3. týždeň 6.3. – 10.3.  laborantka: Veronika Haššová 

Fyziológia nervu. Nervové tkanivo. Transmembránový potenciál, depolarizácia, repolarizácia, 

hyperpolarizácia. Vedenie vzruchu. Synaptický prenos. 

Praktická úloha:  Vypočítanie zmeny membránového potenciálu.  

   Počítačová simulácia funkcie nervu. 

 

4. týždeň 13.3. - 17.3.  laborantka: Simona Kolembusová 

Fyziológia priečne pruhovaného svalu. Svalové tkanivo. Nervosvalová platnička. 

Mechanizmus excitačno-kontrakčného spojenia. Mechanizmus kontrakcie. EMG.  

Praktická úloha:  Reflexy 

Únava kostrového svalu. 

 

5. týždeň 20.3. - 24.3.  laborantka: Veronika Haššová 

Fyziológia hladkého svalu. Porovnanie typov svalového tkaniva. Akčný potenciál 

hladkosvalovej bunky. Mechanizmus excitačno-kontrakčného spojenia. Mechanizmus 

kontrakcie. Inervácia hladkého svalu. 

Praktická úloha:       Viscerálny reflexný oblúk  

1. Opakovací test 

 

6. týždeň  27.3. - 31.3.  laborantka: Dada Struhárová 

Fyziológia zmyslov.  Receptory, dráhy a mechanizmy prenosu zmyslovej informácie. 

Praktická úloha:  Vyšetrenie zrakovej ostrosti a farbosleposti. Vyšetrenie sluchu, čuchu,  

   chuti, hmatu. 

 

7. týždeň 3.4. - 7.4.   laborantka: Dada Struhárová 

Fyziológia srdca. Akčný potenciál svalovej bunky. Monitorovanie elektrickej aktivity srdca. 

Srdce ako pumpa. Mechanizmus kontrakcie srdca.  

Praktická úloha:  EKG pred a po záťaži.  



 

8. týždeň 10.4. - 14.4.  laborantka: Simona Kolembusová 

Fyziológia krvi. Hemoglobín  (väzba O2, CO2, CO, NO a CN), myoglobín, antigény, protilátky. 

Zrážanie, vonkajšia a vnútorná cesta, úloha tromboxánu, vápnika.  

Praktická úloha:  Stanovenie krvnej skupiny. Krvné zrážanie. 

 

9. týždeň 17.4. - 21.4.  laborantka: Adriana Chalányiová 

Endokrinológia. Hormonálna regulácia metabolizmu glukózy. Význam inzulínu, glukóza.  

Praktická úloha:  Stanovenie náhodnej glykémie a orálny glukózový test (OGT test). 

 

10. týždeň 24.4. - 28.4. laborantka: Dada Struhárová 

Fyziológia krvného obehu. Faktory ovplyvňujúce krvný obeh. Krvný tlak. Pulz. 

Praktická úloha:  Sledovanie zmeny tlaku vplyvom zmenených vonkajších okolností. 

                                

11. týždeň 1.5. -5.5.   laborantka: Veronika Haššová  

Fyziológia dýchania. Vitálne objemy a kapacity, úloha pľúcneho tkaniva v regulácii 

acidobázickej rovnováhy.  

Praktická úloha:  Meranie vitálnej kapacity pľúc spirometricky. 

    

12. týždeň 8.5. - 125.         laborantka: Simona Kolembusová    

Fyziológia trávenia. Sekrečná funkcia žalúdka, pečene, pankreasu, čreva. Základné zložky 

potravy, potravinová pyramída, výživa.  

Praktická úloha:  Výpočet kalorickej hodnoty jedla, návrh jedálneho lístka 

2. Opakovací test 

 

13. týždeň 15.5. - 19.5.  laborantka: Adriana Chalányiová 

Lipidy, cholesterol, metabolizmus lipoproteínov, mechanizmy regulujúce energetickú 

rovnováhu – úloha leptínu.  

Fyziológia vylučovania.  

Praktická úloha:  Stanovenie cholesterolu, telesná hmotnosť a stanovenie zloženia tela, 

meranie obvodu krku, meranie obvodu pása. 

   Orientačný test na prítomnosť neželaných látok v moči 

        

14. týždeň 22.5. - 26.5. 

Docvičenie. Písanie opravných testov. Diskusné fórum. Zhodnotenie výučby. 

 

Priebežné testy sa píšu z látky prebranej do termínu konania testu.  

Udelenie absolvovania predmetu po splnení podmienok, zapíše do zoznamov v poslednom 

výučbovom týždni (22.5.2017 – 26.5.2017) asistent uvedený na rozvrhu pre príslušnú skupinu.  

 

 

Veľkonočné sviatky: 14. - 17. 4. 2017 (predpokladané voľno 15.-18.4.) 

 

Odporúčaná literatúra: 

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA: teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. UK 

Bratislava, 2015, 268 strán 

http://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-

subory/KFT/Anat_fyz/fyziologia_skripta_web.pdf 

 

 

V Bratislave, 26.1.2017 

 

 

doc. MUDr. T. Stankovičová,CSc.   doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. 

 garantka predmetu               vedúci katedry 


