
Pracovní list č. 1               ŘÍZENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU 

Lidské tělo je vystaveno působení vnějšího prostředí, které se neustále mění. Na tyto 

změny musí tělo reagovat, aby byla stále zachována souhra mezi orgány a aby bylo 

udržováno stálé vnitřní prostředí. Tato rovnováha je zabezpečována soustavou nervovou a 

hormonální. 

 

NERVOVÁ SOUSTAVA 

1. Základem soustavy je  nervová buňka nebo-li _____________________ . Nakresli a 

popiš  tuto buňku podle tvé učebnice str. 27( nová učebnice str. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vysvětli rozdíl mezi šedou a bílou hmotou. Kde s jednotlivé hmoty nacházejí v nervové 

soustavě. _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Nervové buňky nejsou v soustavě izolované, ale navzájem se dotýkají, vytvářejí 

dokonale propojenou síť buněk. Jaký to má význam? (učebnice str. 94/95, nová učebnice 

str. 78). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Nervová soustava je tvořena ze dvou celků: 

CNS = centrální nervová soustava, kde je soustředěna většina nervových buněk. CNS se 

  skládá z částí  a) _______________ 

       b) _______________  

                                        



ONS = obvodová nervová soustava, tu představují ___________________ . Zamysli se, 

jaký význam plní ONS ____________________________________________________  

CNS 

4. Prohlédni si obrázek stavby mozku, popiš jednotlivé části mozku a zapiš si k nim 

význam pro řízení činnosti našeho těla (učebnice str. 96, nová učebnice str. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodloužená mícha - _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Most - __________________________________________________________________ 

Mozeček - _______________________________________________________________ 

Střední mozek - __________________________________________________________ 

Mezimozek - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Koncový mozek - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Prohlédni si obrázek (následující strana) a vysvětli význam míchy pro řízení činnosti 

našeho těla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Jakým způsobem je zabezpečena ochrana mozku a míchy? (učebnice str. 98, nová 

učebnice str. 79) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ONS 

7. ONS je tvořeny svazky nervových vláken = __________________ . Při jejich poranění 

je možná částečná regenerace, tato schopnost chybí u nervových buněk. Podle toho 

odkud svazky nervových vláken vycházejí, dělíme ONS na 3 části: 

 1) ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 2) ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 3) ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 

NERVOVÁ ČINNOST 

8. Pokud vznikne podráždění nebo-li vzruch v nervových buňkách, dojde ihned k odpovědi  

organismu = reflexu. Šíření reflexu probíhá po reflexní dráze. 

Reflexní dráha je tvořena:(vyvoď z obrázku) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ______________________________________________ 

2)______________________________________________ 

3)______________________________________________ 

4)______________________________________________ 

5)______________________________________________ 

 

Podle místa zpracování dělíme reflexy: 

1) _________________________________ . Centrum zpracování __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento reflex vzniká ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2) ________________________________ . Centrum zpracování____________________ 

Tento reflex vzniká_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


