
Bakalárske štúdium – Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 

SYLABY  PREDNÁŠOK  Z  ANATÓMIE  A  FYZIOLÓGIE  ČLOVEKA 

1. ročník, zimný semester 

 

Základná terminológia v anatómii a fyziológii.  

Anatómia nervového systému. Ochrana a výživa CNS  

Fyziológia nervového systému (senzorický, motorický, integračné systémy) 

Anatómia a fyziológia svalu (hladký, priečne-pruhovaný a srdcový sval; nervovo-svalová platnička)  

Anatómia KVS (srdce, cievy, veľký a malý krvný obeh) 

Fyziológia srdca a cirkulácia (srdcový cyklus, krvné zásobovanie myokardu, EKG, krvný tlak, arteriálna 

a venózna hemodynamika, mikrocirkulácia, portálny obeh)  

Zložky krvi, zrážanie a imunitný systém (krvné bunky a ich funkcia, nebunkové zložky krvi, základy 

zrážania krvi) 

Anatómia a fyziológia dýchania (dýchací trakt, mechanika dýchania, transport a výmena plynov, kontrola 

dýchania)  

Anatómia GIT a fyziológia trávenia (tráviaci systém, základy trávenia, sekrečné funkcie, enterohepatálny 

obeh) 

Anatómia a fyziológia urologického systému (anatómia, fyziológia obličiek a vývodných ciest, moč 

a základné mechanizmy jeho tvorby)  

Reprodukčný systém, pohlavné hormóny, rozmnožovanie a tehotenstvo (anatómia, fyziológia 

mužských a ženských pohlavných orgánov, funkcia pohlavných hormónov, oplodnenie, prenatálny vývoj) 

Endokrinný systém a hormonálna kontrola tela (hormóny a ich spätno-väzbový systém, hypotalamo-

hypofyzárny systém, hormóny štítnej žľazy, hormóny ovplyvňujúce homeostázu)  

Všeobecná osteológia (kostné tkanivo, vývoj a rast kostí, kosť ako orgán. funkcia kosti a jej vplyv na 

stavbu kosti) 
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SYLABY  PRAKTICKÝCH  CVIČENÍ  

 

Téma  Sledované parametre Prístroje a vybavenie 

Všeobecná anatómia zobrazovanie orgánov   3D telový skener 

Fyziológia nervového 

systému 

elektroencefalogram, reflexy, 

elektromyogram, kognitívne vlastnosti 

elektroencefalograf, elektromyograf, 

počítačový simulátor 

Zmysly  zrak, čuch, sluch, chuť  optometer, zvukové ladičky 

Fyziológia srdca 

a cirkulácia, Krv 

elektrokardiogram, tlak a iné funkčné 

parametre KVS, stanovenie krvnej 

skupiny a zrážanie krvi 

elektrokardiograf, tlakomer, automatizovaný 

neinvazívny analyzátor 

Anatómia a fyziológia 

dýchania 

funkčné parametre respiračného 

systému 

spirometer 

Anatómia GIT a 

fyziológia trávenia 

glykémia, lipidový profil, biochemické 

parametre moču, BMI 

prístroj na stanovenie glukózy, cholesterolu 

a TAG v kapilárnej krvi, diagnostické prúžky 

na vyšetrenie moču, tukomer s váhou 

Zápočtový týždeň Náhradné cvičenia a opravné testy  

 

Záverečným výstupom z cvičení je účasť na všetkých cvičeniach a 60%-ná úspešnosť pri riešení 

priebežných testov. 

 

v Bratislave 30.08.2015 
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