
  

 

 

 

PRACOVNÍ LIST –  KOŽNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - ŘEŠENÍ  

1. Vyber pojmy související s kůží: 

a. melanin 

b. bránice 

c. škára 

d. ptyalin 

e. vitamín D 

f. spirometr 

2. Pojmy z prvního úkolu nesouvisející s trávicí soustavou vysvětli: 

Bránice – plochý sval, odděluje břišní a hrudní dutinu, podílí se na dýchání 

Ptyalin – enzym podílející se na trávení sacharidů 

Spirometr – lékařský diagnostický přístroj pro vyšetření funkce plic 

3. Popiš stavbu kůže: (do přerušovaných rámečků napiš základní vrstvy kůže) 

 

 
 
  

vlas 

POKOŽKA 

ŠKÁRA 

Potní žláza 

Nervové zakončení 

PODKOŽNÍ VAZIVO 

Maz. žláza a 
napřimovač vlasu 

Cévní zásobení 
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4. Vysvětli rozdíl mezi pokožkou a kůží 

Pokožka je pouze svrchní vrstva kůže, kůže se skládá z pokožky, škáry a podkožního 

vaziva 

5. Rozhodni o správnosti tvrzení, chyby oprav. 

a. Melanin je pigment, který rozhoduje o barvě kůže. ano 

b. Melanin brání pronikání UV záření do hlubších vrstev kůže. ano 

c. Albinismus je způsoben nadbytkem melaninu. Ne (nedostatkem) 

6. Spoj vhodné pojmy o stavbě kůže z prvního a druhého sloupečku. 

pokožka 

škára 

podkožní vazivo 

obsahuje tuk, který izoluje 

rohovatí a odlupuje se 

vazivo s nervovými zakončeními

 

7. K druhům kožních žláz dopiš jejich význam: 

Potní žlázy  regulují množství vody v těle, ochlazují ho 

Mazové žlázy  maz chrání pokožku před vlhkem, suchem a bakteriemi 

Pachové žlázy specifický  tělesný pach, souvisí s rozmnožováním 

Mléčné žlázy   výživa dítěte 

 

8. Poznej pojem související s kůží. 

Na existenci tohoto jevu je založena kriminalistická metoda zvaná daktyloskopie. Pro 

každého člověka jsou zcela individuální, během života se nemění a jsou to papilární linie. 

 

9. Uveď co nejvíce významů kůže: 

Bariéra mezi tělem a okolím (odděluje vnitřní a vnější prostředí) 

Ochrana před:  mechanickým poškozením 

   UV – zářením 

   Chemickými látkami 

   Škodlivými organismy 

Sídlo hmatových receptorů 

Regulace množství vody v těle 

Vylučovaní solí a močoviny (pot) 

Zásobárna energie (tuk) 

Tvorba vitamínu D 


