
Osnovy referátů I. ročníku pro skupiny 
as. Z. Tonara

Doporučení ke zpracování referátů pro praktická cvičení:
• Při popisu struktur, které jsou vyjmenovány v osnově daného referátu, lze postupovat 

libovolným způsobem, který poskytne ucelený přehled o podstatných stránkách jejich stavby 
a funkce. 

• Je však účelné podržet se linie výkladu přednášek či některé z doporučených  učebnic, 
včetně schematických nákresů mikroskopické stavby daných orgánů provázených popisem. 
Referující posluchač nakreslí do svého referátu takováto schémata k preparátům probíraným 
v dané hodině praktik. 

• Délka referátu by neměla přesáhnout 25 minut, proto je třeba vyvarovat se zabíhání do 
detailů; v referátu se z časových důvodů vyhněte i nadbytečnému opakování znalostí z 
anatomie. 

• Jednu kopii písemné podoby referátu (zpracovaného v úplné podobě či alespoň formou 
osnovy) odevzdá posluchač vyučujícímu; dle domluvy s kolegy z kruhu může rozdat kopie i 
ostatním studentům na praktikách. 

Epitely I.
Preparáty: planta pedis, jícen, vagina, duodenum, thyreoidea, ledvina 
Pojmy: Rozdělení tkání (epitelová, pojivová, svalová, nervová). Definice epitelu. Morfologické 
dělení epitelů podle počtu vrstev (jednovrstevné, vrstevnaté epitely, víceřadý a přechodný epitel), 
tvaru buněk (plochý, kubický, cylindrický epitel) a prostorového uspořádání (plochý, trámčitý a 
rozvlákněný epitel), příklady výskytu jednotlivých typů epitelů. Vztah tvaru buňky a tvaru jejího 
jádra. Přehled zárodečných epitelů - ektoderm, mesoderm, entoderm. Vrstvy kůže slabého typu a 
silného typu (stratum basale, spinosum, granulosum, lucidum, corneum, corneum desquamans); 
keratinocyty, keratohyalin, Langerhansovy buňky kůže. 

 

Epitely II.
Preparáty: trachea, močový měchýř, nadledvina 
Pojmy: Rozdělení epitelů podle převládající funkce (krycí a výstelkový, žlazový, resorpční, 
smyslový, respirační, myoepitel). Vývody mnohobuněčných exokrinních žlaz (jednoduché, větvené, 
složené), dělení žlaz podle tvaru sekretorické části (tubulózní, alveolární, tuboalveolární). 
Morfologická klasifikace žlaz podle tvaru a příklady k jednotlivých typům: jednoduchá tubulózní 
přímá (Lieberkühnovy krypty) a stočená (potní žl.), jednoduchá tubulózní větvená (gll. gastricae), 
jednoduchá alveolární větvená (gll. Meibomi), složená tubulózní (Brunnerovy žlázy), složená 
alveolární (pankreas), složená tuboalveolární žláza (gl. sublingualis). Charakteristika serózního a 
mucinózního typu sekrece. Gianuzziho lunuly ve smíšených žlazách. Srovnání endokrinní, 
parakrinní a autokrinní regulace. 

 



Epitely III. 
Preparáty: parotis, pankreas, gl. sublingualis, duodenum, axilla, víčko, labia maiora 
Pojmy:Fáze tvorby sekretu žlazovou buňkou (příjem, zpracování, výdej) a zapojení jednotlivých 
organel. Úloha GER v proteosyntéze, SER ve steroidogenezi a biotransformaci, mikrosomy. 
Golgiho komplex (modifikace sekrečních produktů, glykosylace, fosforylace, částečná hydrolýza) a 
transportní systémy buňky, exo-, endo- a pinocytóza. Typy výdeje sekretu buňkou a příklady 
(ekkrinní čili merokrinní, apokrinní, holokrinní). Systémy vývodů exokrinních žlaz a specializace 
buněk vývodů (vsunuté, intralobulární, interlobulární vývody, žíhané vývody), příklady. 
Specializace buněčných povrchů epiteliálních buněk, jejich struktura a příklady (mikroklky a 
kartáčový lem, stereocilie, kinocilie). Mezibuněčné spoje, jejich popis a příklady: tight junction 
(zonula occludens), zonula adhaerens, macula adhaerens (desmosom), spojovací komplex, gap 
junction (nexus, konexony), hemidesmosom, interdigitace. Struktura bazální membrány: lamina 
basalis (lamina lucida et lamina densa), lamina reticularis, kolagen IV. Cytokeratiny. Karcinom. 

 

Pojivová tkáň I.
Preparáty: slezina, kůže, arterie a véna, ledvina, impregnace, pupečník 
Pojmy: Charakteristika pojivových tkání, rozdělení (vazivo, chrupavka, kost) a embryonální původ 
(mezenchym). Buněčná složka a extracelulární matrix (vláknitá a amorfní ECM). Přehled 
základních buněk vaziva (fibroblast, retikulární buňky, adipocyty, mastocyty, makrofágy, 
plazmatické buňky). Přehled základních složek vláknité ECM - různé typy kolagenu I-IV a jejich 
výskyt, elastin. "Amorfní" ECM (kys. hyaluronová, chondroitinsulfát, heparansulfát, 
dermatansulfát, keratansulfát, strukturální glykoproteiny - fibronektin, laminin). Vazivo kolagenní 
(řídké, tuhé uspořádané a tuhé neuspořádané), elastické, retikulární, rosolovité, tukové. Barvitelnost 
kolagenu (HE, trichromové metody) a elastinu (orcein, Verhoeffův hematoxylin). Význam vaziva u 
zánětlivé reakce, vzniku edému a šíření infekce. Sarkom. 

 

Pojivová tkáň II.
Preparáty: trachea, boltec, epiglottis 2x, osifikace, demonstrace embryonálních preparátů (žebro, 
hlava) 
Pojmy: Struktura chrupavky a perichondria. Isogenetické skupiny, lakuny. Typy chrupavek 
(hyalinní, elastická, vazivová), rozdíly mezi nimi a lokalizace v lidském těle. Znázornění 
elastických vláken orceinem. Osteocyt, osteoblast, osteoklast, ECM kosti (ossein a anorganická 
složka). Histologické typy kosti: vláknitá (fibrilární) a lamelózní (Haversova). Zevní a vnitřní 
plášťové lamely, intersticiální lamely, Volkmannovy a Haversovy kanálky, kompaktní a spongiózní 
kost. Přestavba haverské kosti. Osifikace desmogenní (intramembranózní) a chondrogenní 
(enchondrální a perichondrální) - příklady kostí s daným typem osifikace, zóny růstové chrupavky. 
Ossein, osteoblasty, osteocyty, osteoklasty, Howshipovy lakuny, osteoprogenitorové buňky, 
chondroklasty. Hormony ovlivňující mineralizaci kostní tkáně. Reparační a remodelační schopnost 
kostní tkáně. Zóny enchondrální osifikace. Osifikační centra. Periost a endost. Lokalizace různých 
typů kostní dřeně v závislosti na věku. 



 Hematologie
Preparáty: krevní nátěr 
Pojmy: Technika zhotovení krevního nátěru. Plazma a formované krevní elementy. Hematokrit. 
Normální formované elementy krve, jejich velikost, barvitelnost, tvar jader, funkce a zastoupení v 
krevním obraze a diferenciálním počtu leukocytů. Tvar a velikost erytrocytů normo-, makro-, 
mikrocyty), granulocyty (neutrofily, bazofily, eosinofily) a agranulocyty (monocyty, lymfocyty), 
trombocyty. Hodnocení krevního nátěru. Arnethova řada, posun doleva a doprava. Hynkovo jaderné 
číslo. Vývoj T- a B- linie lymfocytů. Erytropoeza - lokalizace během ontogeneze (žloutkový váček, 
hepatolienální, medulární krvetvorba) a její regulace (lokální růstové faktory, erytropoetin, význam 
kys. listová a vit. B12). Fáze zrání a života erytrocytu - proerytroblast, bazofilní, polychromatofilní 
a ortochromatofilní erytroblast, retikulocyt, erytrocyt, doba života. Zrání granulocytů - myeloblast, 
promyelocyt, myelocyt, metamyelocyt, tyčka (u neutrofilu). Vznik trombocytů z megakaryocytů, 
funkce destiček. 

 

Svalová tkáň
Preparáty: arterie a véna svalového typu, tuba uterina, jícen, děloha, jazyk, myokard 
Pojmy: Klasifikace svaloviny. Sarkomerická (příčně pruhovaná kosterní a srdeční) a 
nesarkomerická (hladká) svalovina. Příčné pruhování - proužky A, I, Z-linie, H-pruh. Složky 
kontraktilního aparátu a popis mechanismu kontrakce. Význam sarkoplazmatického retikula a 
vápenatých kationtů. Popis hladké svalové buňky (leiomyocytu), uspořádání kontraktilního aparátu. 
Vlákna kosterní svaloviny - syncytiální stavba, triáda (T-tubulus a terminální cisterny SR). 
Kardiomyocyty (rozdíly pracovního myokardu a buněk převodního aparátu srdečního), diáda (T-
tubulus a cisterna SR), interkalární disky a mezibuněčné spoje, lipofuscin. Rozdíly v lokalizaci 
jader mezi jednotlivými typy svaloviny. 

 

Tkáň nervová I. + II. 
Preparáty: mícha, mozeček, mozek, periferní nerv 
Pojmy: Stavba neuronu: perikaryon (soma), neurit (axon), dendrity. Nisslova substance, 
neurofibrily (neurofilamenta a neurotubuly), axonální transport (antero- a retrográdní). Axonální 
kónus, arborizace dendritů, dendritické ostny, boutons terminaux, boutons en passage. Typy synapsí 
dle lokalizace (axosomatické, axoaxonální, axodendritické). Klasifikace neuronů dle funkce 
(motorické, senzitivní, interneurony), dle počtu výběžků (uni-, bi-, pseudouni- a multipolární), 
příklady. Polarita na membráně axonu v klidu a při akčním potenciálu. Buňky CNS: neurony a 
neuroglie. Druhy neuroglie: astrocyt (fibrilární v bílé hmotě, plasmatický v šedé hmotě), 
oligodendroglie, ependym. Mikroglie - původ a funkce (makrofágy). Morfologie hematoenfecalické 
bariéry a její význam. Složky periferního nervového systému. Ganglia senzorická, autonomní, 
intramurální, satelitní buňky. Struktura periferního nervu, epineurium, perineurium, endoneurium. 
Myelinová a Schwannova pochva. Schwannovy buňky, Ranvierovy zářezy. Možnosti regenerace 
PNS. Pre- a postgangliová vlákna autonomního systému. Morfologický podklad reflexního 
oblouku. 

 



Krevní cévy a srdce
Preparáty: myokard, aorta 2x, arterie a véna, orgánové cévy, kapiláry 
Pojmy: Složení vrstev cévní stěny - tunica intima (endotel a subendoteliální vazivo), media (hladké 
svalové buňky, kolagen III, popř. elastin), adventitia (kolagenní vazivo, vasa et nervi vasorum). 
Rozdíly ve stavbě tepny a žíly. Arterie svalového typu (středního a malého kalibru) a elastického 
typu (tepny velkého kalibru) - rozdíly a příklady. Přehled typů kapilár a příklady jejich výskytu - 
souvislé (somatické), fenestrované s diafragmaty a bez nich, krevní sinusoidy. Arterioly, 
metarterioly, prekapilární sfinktery. Endotel a jeho hlavní funkce (permeabilita, metabolické funkce, 
antitrombogenní funkce). Žilní a srdeční chlopně. Vrstvy srdeční stěny (epikard, myokard, 
endokard), srdeční chlopně. 

 

Lymfatické cévy a orgány
Preparáty: lymfatická uzlina, tonsila, slezina, thymus 
Pojmy: Uzlina - aferentní a eferentní cévy, pouzdro, kůra s lymfatickými folikuly, parakortex a 
dřeňové provazce, B a T dependentní zóny, systém sinů (subkapsulární, kortikální intermediární, 
medulární). Patrová mandle - epitel a retikulární vazivo s lymfocytární infiltrací, krypty, lymfatické 
folikuly a jejich germinální centra. Slezina - její krevní oběh, pouzdro, vazivové trabekuly. 
Struktury pulpy červené (Billrothovy trámce, krevní siny) a bílé (periarteriální lymfocytární plášť). 
Thymus - pouzdro, cytoretikulum (retikulární epitel);, kůra, dřeň s Hassalovy tělísky. Lymfoidní 
tkáň asociovaná se sliznicemi (MALT). Centrální a periferní lymfatické orgány. Lymfatické 
kapiláry, kolektory (chlopně a trojvrstevná stavba stěny) a kmeny. 
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