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

Doporučení ke zpracování referátů:
• 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. 

• Vedle příslušnosti buněk tvořících danou strukturu k základním typům tkání (epitely, 
pojivové tkáně, svalová tkáň a nervová tkáň) je třeba se věnovat popisu jejich vztahů, a to 
jak topografických, tak funkčních. 

• Délka referátu by neměla přesáhnout 30-35 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. 

 

Trávicí systém I + II:
Preparáty: ret, měkké patro, dorsum linguae, base jazyka, jícen, žaludek. 
Pojmy: obecná stavba trávicího ústrojí (tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis 
externa, tunice serosa/adventitia); autonomní nrevový systém GITu, plexus submucosus Meissneri, 
plexus myentericus Auerbachi; role sliznic GIT v imunitním systému, MALT (mucosa associated 
lymphoid tissue); IgA a jejich stabilita, vazba na sekreční komponentu; drobné slinné žlázy dutiny 
ústní; jazyk - embryonální původ, stavba (systémy svaloviny, aponeuróza, septum), žlázy (serózní 
tubulózní Ebnerovy, mucinózní tubulózní Weberovy, seromucinózní gl. apicis linguae), papily (pp. 
filiformes, fungiformes, foliatae, vallatae), sulcus terminalis, foramen caecum a jeho vztah ke štítné 
žláze; stavba zubu, uspořádání dentinu (primární, sekundární, terciární dentin, Tomesova vlákna, 
odontoblasty) a emailu (prizmata), pulpa, parodont, pomocné struktury zubu (cement, periodontální 
vazy, alveolární kost, gingiva) a základy vývoje zubu; jícen - stavba stěny (rozdíly mezi hladkou a 
kosterní svalovinou), žlázy; žaludek - anatomické oddíly, uspořádání vrstev stěny, foveolae et 
glanguale gastricae; parietální bb. (HCl, intrinsic factor), hlavní bb. (hojné GER, pepsinogen), 
mucinózní bb. krčků a nediferencované bb. v gll. gastricae; areae gastricae; enteroendokrinní bb. 
žaludku; enterochromafinní bb. (serotonin), APUD-systém (amine precursor uptake and 
decarboxylation; enteroglukagon, gastrin, somatostatin); parakrinní sekrece; enzymatická výbava 
jednotlivých etáží GITu od úst po žaludek; 

 

Trávicí systém II + III: 
Preparáty: duodenum, tenké střevo, colon, appendix, játra, žlučník, slinné žlázy, pankreas. 
Pojmy: rozdělení střeva a histologické rozdíly stavby jednotlivých oddílů střeva; plicae circulares, 
villi (lymfatické a krevní cévy v ose klku), microvilli; Lieberkühnovy krypty, pohárkové bb., 



Panethovy bb., M-buňky; MALT, GALT; endokrinní bb. GITu; Brunnerovy žlázy v submukóze 
duodena a jejich hlavní funkce; štěpení a absorpce základních živin; aktivní transport elektrolytů a 
pasivní absorpce vody; enzymatická výbava střeva včetně enzymů vázaných na žíhaný lem, složení 
žluči a pankreatické šťávy; obnova enterocytů a jejich radiační citlivost; tlusté střevo - stavba stěny, 
taeniae; serózní a mucinózní typ sekrece, struktura velkých sliných žlaz; systém vývodů slinných 
žlaz, role žíhaných vývodů, vliv autonomní inervace žlaz; exokrinní i endokrinní tkáň pankreatu a 
její produkty; role sekretinu a cholecystokininu (pankreozyminu); složení Langerhansových 
ostrůvků a hlavní účinky jejich hormonů; játra - pozice v cévním systému a homeostáze, 
anatomická stavba; biotransformační funkce jater; jaterní lobulus jako morfologická jednotka a 
jaterní acinus jako funkční jednotka jaterního parenchymu; Disseho prostor; jaterní makrofágy 
(Kupfferovy buňky); architektonika cévního řečiště jater a význam portokaválních anastomóz; 
sekrece žluči a systém žlučových cest; žlučník, lipofágy v mukóze; 

 

Dýchací systém:
Preparáty: epiglotis, trachea, plíce. 
Pojmy: vymezení horních a dolních dýchacích cest; histologie struktur laryngu (velké a malé 
chrupavky, glottis, ventriculus laryngis); stavba trachey; větvení bronchiálního stromu a 
charakteristika jenotlivých úseků dýchacích cest; nosní dutina a vztah k paranasálním dutinám, 
čichový epitel a regenerace 1. neuronu čichové dráhy; nosohltan, hrtan, trachea, velké a malé 
bronchy až po bronchioly běžné, terminální a respirační; změny epitelu a podíl žlaz, svaloviny a 
chrupavek na stavbě stěny dýchacích cest; stavba alveolárních duktů a alveolů, alveolární septa a 
póry; typy a funkce pneumocytů, produkce a význam surfaktantu; alveolokapilární membrána; 
intersticiální buňky, makrofágy (koniofágy); specifiky cévního řečiště plic; vliv autonomní inervace 
na hladkou svalovinu bronchiálního stromu; rizika bronchiální hyperreaktivity, edému řídkého 
vaziva (včetně epiglottis), hypersekrece a spastických stavů bronchů a laryngu; respirační epitel: 
mukociliární transport a struktura řasinek (příčiny a rizika stagnace hlenu), pohárkové buňky, 
bazální buňky, malé granulární neuroendokrinní buňky; silná bazální membrána respiračního 
epitelu; MALT v dýchacích cestách; význam elasticity plic a emfyzematózní postižení plic při 
defektu inhibitorů proteáz (alfa1-antitrypsin); nedegradabilní částice rizikové pro pneumokoniózu; 
poplicnice a pohrudnice, možnosti výpotků a srůstů; 

 

Močový systém:
Preparáty: ledvina, ureter, močový měchýř. 
Pojmy: kůra a dřeň ledviny; dřeňové pyramides renales, korové columnae renales; oddíly nefronu - 
histologie a procesy, které v nich probíhají; filtrační membrána glomerulu; Bowmanovo pouzdro, 
podocyty; mesangium; proximální kanálek; Henleova klička (tlusté a tenké, vzestupné a sestupné 
raménko); distální kanálek; cévní řečiště ledvin - morfologie a vztah k regulaci krevního tlaku aa. 
renales, aa. interlobares, aa. arcuatae, aa. interlobulares, arteriolae afferentes et efferentes, 
peritubulární kapilární plexus, vasa recta; juxtaglomerulární aparát a produkce reninu; systém 
angiotenzinogen, renin, angiotenzin I., angiotenzin II.; nefrony kortikální a nefrony juxtamedulární 
(zdroje koncentračního gradientu dřeně); vliv hormonů na funkci ledvin, zejm. hospodaření s ionty 
Na+ a K+ (ADH, aldosteron); mechanismus diabetes insipidus; renální intersticium; produkce 
erytropoetinu endotelem peritubulárních kapilár kůry jeho efekt; renkulizace ledvin; vztah 
mesonefros a Wolffova kanálu, ureterálního pupenu a metanefros; vývojové anomálie ledvin; 
vývodné cesty močové (od sběracího kanálku dále); stavba ureteru a stěny močového měchýře; vliv 
autonomní inervace na funkci detrusoru a vnitřního a vnějšího svěrače; rizika refluxu moči; mužská 
uretra (prostatická, membranózní, bulbární, kavernózní) a ženská uretra. 



 

Genitál muže
Preparáty: varle, nadvarle, prostata, funiculus spermaticus, scrotum. 
Pojmy: obaly varlete; tubuli seminiferi; rete testis; ductuli efferentes testis, epididymidis; 
semenotvorný epitel; fáze gametogeneze: spermatocytogeneze (spermatogonie A, B, primární a 
sekundární spermatocyty, spermatidy) a spermiohistogeneze; normální morfologie spermie 
(hlavička, střední oddíl, bičík, enzymatická výbava akrosomálního váčku; kapacitace spermie; 
Sertoliho bb. a kompartmentace semenotvorných tubulů; intersticiální tkáň a Leydigovy bb.; zdroje 
androgenů; produkce a funkce ICSH (LH) a FSH; vliv estrogenu a gestagenů na spermatogenezu; 
kryptorchismus a jeho rizika; embryonální původ testes; migrace primordiálních gonocytů do 
primitivních gonád; ductus epididymidis; ductus deferens; vesiculae seminales - stavba a sekrece; 
ductus ejaculatorius; prostata - stavba a sekrece; gll. bulbourethrales (Cowperi); složení ejakulátu; 
stavba penisu; princip a regulace erekce a ejakulace, vliv autonomní inervace na zásobení 
kavernózních prostor; 

 

Genitál ženy I.
Preparáty: ovarium, tuba ovarica, uterus. 
Pojmy: původ oogonií z entodermu žloutkového váčku; fáze oogeneze, oogonie, primární a 
sekundární oocyty, pólové tělísko; načasování dokončení prvého a druhého meiotického dělení; 
kůra a dřeň ovaria; stavba a přibližná velikost ovariálních folikulů - primordiální, primární jedno- a 
mnohovrstevný, sekundární (rostoucí), Graafův folikul; membrana granulosa, theca interna et 
externa, zona pellucida, liquor et antrum foliculi, cumulus oophorus; hypofyzární regulace 
ovariálního cyklu, FSH a LH; ovarium jako zdroj hormonů; průběh hladin hypofyzárních a 
ovariálních hormonů během ovariálních cyklů a při graviditě; ovulace; osud vajíčka po ovulaci, 
corpus haemorrhagicum, žluté tělísko menstruační a těhotenské, bílé tělísko; atrezie folikulů; stavba 
a funkce jednotlivých oddílů vejcovodu; vrstvy stěny děložní (endo-, myo-, perimetrium), 
parametrium, anatomické oddíly dělohy. 

 

Genitál ženy II.
Preparáty: endometrium - různé fáze, placenta, pupečník, vagina, labia minora et majora, mamma. 
Pojmy: endometrium - epitel a žlázky, zona functionalis et basalis; menstruační cyklus a změny 
endometria; principy datování endometria (určování fáze menstruačního cyklu dle morfologických 
rysů endometria); proliferační (folikulární) a sekreční (luteální) fáze; oplození a implantace embrya; 
decidualizace; vznik a vývoj placenty, stavba klků; krevní oběh fetoplacentární jednotky; cervix 
uteri, ovula Nabothi; epiteliální přechod mezi jednovrstevným cylindrickým epitelem cervixu a 
vrstevnatým dlaždicovým nerohovějícím epitelem vaginy a klinický význam jeho sledování; 
histologie stěny vaginy; embryonální původ dělohy, vejcovodů a vaginy; gll. vestibulares majores et 
minores; mamma - klidová a laktující, sekreční a vývodná část; 

 

Krevní cévy a srdce, lymfatické cévy a orgány
Preparáty: srdce, aorta, arterie + vena, thymus, slezina, patrová tonsila, lymfatická uzlina. 
Pojmy: stavba srdeční stěny (endo-, myo-, epikard); nejčastější vrozené srdeční vady včetně 
Fallotovy tetralogie; typy buněk krevního a lymfatického systému; humorální a buněčná imunita; 



antigeny a protilátky, třídy Ig; B- a T-lymfocyty (Th1 a Th2 reakce, Ts, Tc), NKC (přirození 
zabíječi; prezentace anitgenů, zahájení, regulace a ukončení imunitní reakce; klonální expanze, 
princip vazebné variability protilátek; příklady autoimunitních reakcí; produkce cytokinů buňkami 
imunitního syszému; primární lymfatické orgány - kostní dřeň a thymus; thymus - kůra a dřeň 
(Hassalova tělíska), embryologie a význam thymu; lymfatická uzlina - kůra, parakortex, dřeň, 
buňky osídlující uzliny, struktura lymfatických folikulů; germinální centra v uzlinách; slezina - 
kapsula, červená pulpa (Billrothovy trámce, venózní sinusy) a bílá pulpa (Malpighická tělíska, 
centrální arterioly a periarteriální lymfatické folikuly); krevní oběh sleziny; funkce sleziny 
(fyziologická i patologická); tonzilární systém (tonsillae palatinae, pharyngeae, tubariae, t. 
lingualis) - morfologie a funkce; arterie svalového a elastického typu (hlavní rozdíly a příklady; 
histologické metody průkazu elastinu (orcein, Verhoeffův železitý hematoxylin) 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí
Preparáty: hypofysa, nadledvina, thyreoidea, pankreas. 
Pojmy: regulační vztahy hypothalamus - hypofýza; portální hypothalamo-hypofyzární oběh; nc. 
paraventricularis, nc. supraopticus; stavba a hormony adenohypofýzy - TSH, ACTH, STH, FSH, 
LH (ICSH), PRL (LTH), MSH; neurogliální pituicyty adenohypofýzy; neurohypofýza - ADH, 
oxytocin, Herringova tělíska; kůra nadledvin: zona glomerulosa, fasciculata, reticularis, produkce 
mineralokortikoidů, glukokortikoidů a sexuálních steroidů; dřeň nadledvin - vztah k sympatiku a 
produkce katecholaminů (noradrenalin, adrenalin); hormony kůry a dřeně nadledvin; 
Langerhansovy ostrůvky - A, B, D buňky a jejich produkty (glukagon, inzulin, somatostatin; 
thyroidea - embryonální původ, epiteliální folikuly, parafolikulární buňky; syntéza a střádání 
hormonů thyroidey; příštítná tělíska; vliv kalcitoninu a parathormonu na metabolismus vápníku a 
fyziologii kostní tkáně; epifýza - pinealocyty, melatonin, acervulus cerebri; 

 

Centrální nervový systém
Preparáty: mícha, mozeček, mozek, periferní nerv, myelinová pochva, sensitivní nervové 
zakončení. 
Pojmy: základy vývoje nervového systému; neuroektoderm, neurální lišta, vývoj mozkových váčků 
- prosencephalon (telencephalon, diencephalon), mesencephalon, rhombencephalon (metencephalon 
(pons, cerebellum), myelencephalon); neuroblasty a spongioblasty; morfologické a funkční typy 
nervových buněk (neurony a neuroglie) v CNS a PNS; mikroglie; stavba autonomních ganglií; šedá 
a bílá hmota CNS; základní struktury šedé a bílé hmoty v míše (provazce, sloupce); šest vrstev 
neopallia; kůra a dřeň mozečku; obaly mozku a míchy; hematoencefalická bariéra a její vývoj, pre- 
a perinatální význam; plexus chorioideus; produkce, cirkulace a vstřebávání mozkomíšního moku; 
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