
OTÁZKY Z FYZIOLÓGIE NA ZÁVERE ČNÚ ÚSTNU SKÚŠKU  
PRE  BMF 

 
 
Vzrušivé tkanivá  

1. Transmembránový (pokojový) potenciál  
2. Reflex, reflexný oblúk, klasifikácia a funkcia reflexov  
3. Nervové vzruchy, akčný potenciál, zákon “všetko alebo nič”. 
4. Vedenie akčného potenciálu, axón, periférny nerv 
5. Klasifikácia neurónov a synáps, prenos vzruchov na synapse 
6. Excitačné postsynaptické potenciály (EPSP) a inhibičné postsynaptické potenciály (IPSP)  
7. Neuromuskulárny prenos, motorická platnička 
8. Spriahnutie excitácie a kontrakcie v kostrovom svale, mechanizmus svalovej kontrakcie 
9. Klasifikácia kostrových svalov a svalových pohybov 
10. Morfológia a funkcia hladkého svalstva 
11. Svalové vretienko, alfa-gama koaktivácia, svalový tonus 
 
Fyziológia dýchania  
12. Funkcia dýchacieho systému 
13. Funkcia horných a dolných dýchacích ciest, mŕtvy priestor, pľúcna ventilácia, alveolárna ventilácia 
14. Funkcia dýchacích svalov, mechanizmus vdychu a výdychu 
15. Intrapleurálny a intrapulmonálny tlak 
16. Pľúcne objemy a kapacity, ventilácia - klasifikácia 
17. Povrchové napätie alveol, fyziologický význam surfaktantu,  
18. Obsah O2 a CO2 vo vzduchu a v alveolárnej zmesi plynov, parciálne tlaky 
19. Výmena dýchacích plynov, alveolo - kapilárna bariéra, difúzna kapacita pľúc 
20. Transport kyslíka krvou, parciálny tlak O2, saturácia krvi O2, asociačno-disociačná krivka hemoglobínu pre 

kyslík 
21. Transport CO2 krvou, asociačno-disociačná krivka hemoglobínu pre CO2 
22. Regulácia dýchania 
23. Kašeľ, kýchanie, ochranné mechanizmy nereflexného charakteru – zvlhčovanie vzduchu, mechanická 

filtrácia, hlien 
24. Dýchanie a regulácia pH  
 
Fyziológia kardiovaskulárneho systému  
25. Fyziologické vlastnosti myokardu 
26. Vznik a vedenie akčného potenciálu v myokarde  
27. Akčný potenciál komorového myokardu 
28. Elektrokardiografia 
29. Srdcový cyklus, vývrhový a minútový objem srdca 
30. Srdcové ozvy, fonokardiografia 
31. Fyziológia arteriálneho systému (tlak krvi, prietok krvi, arteriálny pulz) 
32. Mikrocirkulácia, transkapilárna výmena tekutín a látok 
33. Fyziológia venózneho systému (prietok krvi žilami, tlak v žilách) 
34. Funkcia lymfatického systému 
35. Regulácia funkcie srdca a krvného obehu (Frankov- Starlingov mechanizmus, nervová a humorálna 

modulácia činnosti srdca) 
 
Fyziológia krvi  
36. Krv ako celok - funkcie, vlastnosti, zloženie, hematokrit 
37. Krvná plazma – zloženie, bielkoviny krvnej plazmy a ich funkcia 
38. Erytrocyty -  funkcia, vlastnosti (veľkosť, tvar, počet, zloženie), sedimentácia Er 
39. Hemoglobín (typy, deriváty, množstvo), hemolýza 
40. Leukocyty – charakteristika, rozdelenie, funkcie, účasť v imunitných procesoch 
41. Trombocyty – vlastnosti, funkcia, účasť v hemostáze 
42. Hemostáza 
43. Krvné skupiny, význam pre transfúzie, inkompatibilita krvných systémov plodu a matky 
44. Krvotvorba – miesto krvotvorby, vývojové rady krvných elementov, stavebné látky, zánik krviniek 
 
 



Fyziológia trávenia  
45. Gastrointestinálne funkcie 
46. Žuvanie a prehĺtanie 
47. Motorické funkcie žalúdka, zvracanie 
48. Pohyby tenkého a hrubého čreva, defekácia  
49. Sekrécia a funkcia slín 
50. Žalúdková sekrécia 
51. Sekrécia pankreasu, zloženie pankreatickej šťavy 
52. Funkcia pečene a žlčníka, žlč 
53. Črevná šťava 
54. Mechanizmy gastrointestinálnej absorpcie 
55. Trávenie a vstrebávanie sacharidov 
56. Trávenie a vstrebávanie aminokyselín 
57. Trávenie a vstrebávanie tukov 
58. Vstrebávanie vody, vitamínov a minerálnych látok 
59. Nervová a humorálna regulácia trávenia a vstrebávania 
 
Metabolizmus a výživa  
60. Energetický výdaj, príjem energie - energetická hodnota živín, typy energetickej rovnováhy 
61. Bazálny metabolizmus, bazálne podmienky 
62. Faktory ovplyvňujúce úroveň metabolizmu 
63. Metóda nepriamej kalorimetrie, energetický ekvivalent, respiračný kvocient 
64. Účinnosť telesnej práce, kyslíkový dlh  
65. Metabolizmus sacharidov 
66. Metabolizmus tukov 
67. Metabolizmus bielkovín 
68. Minerálne látky vo výžive 
69. Vitamíny 
70. Zásady správnej výživy 
 
Fyziológia centrálneho nervového systému  
71. Funkcie CNS, oddiely CNS, vzájomné vzťahy 
72. Bdenie a spánok 
73. Funkcie pyramídovej dráhy a extrapyramídových dráh 
74. Motorický oddiel CNS, funkcia miechových motoneurónov 
75. Funkcia bazálnych ganglií 
76. Funkcia mozočka v riadení telesných pohybov 
77. Asociačné oblasti mozgovej kôry, lokalizácia, funkcia 
78. Reč a poruchy reči 
79. Funkčná špecializácia mozgových hemisfér a pohlavný dimorfizmus 
80. Učenie a pamäť 
81. Fyziológia emócií 
82. Funkcie  autonómneho nervového systému, stresová reakcia 
 
Termoregulácia  
83. Telesná teplota, biorytmy, meranie 
84. Tvorba tepla (mechanizmy) 
85. Výdaj tepla (mechanizmy) 
86. Mechanizmy termoregulácie 
87. Reakcie organizmu na teplé prostredie 
88. Reakcia organizmu na chlad 
89. Horúčka (mechanizmus vzniku, pyrogény, význam, škodlivé účinky, zmeny vitálnych funkcií) 
 
Telové tekutiny a renálne funkcie  
90. Telové tekutiny a ich delenie, funkcia, zloženie 
91. Prietok krvi obličkami a glomerulárna filtrácia 
92. Renálne tubulárne procesy 
93. Funkčné skúšky obličiek 
94. Regulácia objemu a osmolality telesných tekutín (aldosterón, antidiuretický hormón) 
95. Obličky a acidobázická rovnováha 



96. Moč, zloženie, objem 
97. Funkcia močových ciest, močenie 
 
Fyziológia zmyslov  
98. Funkcia receptorov, klasifikácia, zmyslové modality  
99. Prenos zmyslovej informácie, senzácia a percepcia podnetu v CNS 
100. Čuch 
101. Chuť 
102. Kožná citlivosť 
103. Bolesť-senzácia, percepcia, ovplyvnenie 
104. Optický systém oka, akomodácia, osové a refrakčné (sférické) ametropie  
105. Funkcia retiny, farebné videnie, poruchy farebného videnia 
106. Binokulárne videnie a priestorové vnímanie, zorné pole 
107. Sluch – funkcia vnútorného ucha, Cortiho orgán, audiometria 
108. Anatomická štruktúra a funkcia statokinetického orgánu 
 
Fyziológia endokrinného systému  
109. Endokrinný systém – charakteristika, funkcia, endokrinná a neuroendokrinná sekrécia  
110. Hormóny – charakteristika, chemické zloženie, mechanizmy účinku, spätná väzba 
111. Hormóny hypotalamu a hypofýzy 
112. Hormóny štítnej žľazy a ich funkcia 
113. Hormonálna regulácia metabolizmu vápnika a fosforu (parathormón, vitamín D3) 
114. Funkcia hormónov kôry nadobličiek 
115. Funkcia hormónov drene nadobličiek 
116. Mužské pohlavné hormóny a ich funkcia 
117. Ženské pohlavné hormóny a ich funkcia  
118. Endokrinná funkcia pankreasu 


