
Datum: 12. 4. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_56
Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Ing. Lenka Kubištová
Název sady: Zdravotní nauka pro I. a II. ročník oboru Sociální činnost
Název práce: Trávicí soustava – prezentace 
Předmět: Zdravotní nauka 
Ročník: 1.
Studijní obor: Sociální činnost  75-41-M/01
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací cíl: Žák ovládá základní znalosti o trávicí soustavě.
Pomůcky: Počítač, notebook, dataprojektor.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 
využití ICT. 



TrTráávviiccíí soustavasoustava



ZZáákladnkladníí funkce trfunkce tráávviiccíí soustavysoustavy

PPřřííjem potravyjem potravy
TrTráávenveníí potravypotravy
VstVstřřebebáávváánníí žživinivin
VylouVylouččeneníí odpaduodpadu
Tvorba Tvorba serotoninuserotoninu
PodPodííllíí se imunitnse imunitníích pochodechch pochodech



TrTráávenveníí –– mechanickmechanickéé a chemicka chemickéé
zpracovzpracováánníí potravy potravy →→ rozmrozměělnlněěnníí ppřřijatijatéé
potravy, polknutpotravy, polknutíí, prom, promííchcháánníí s trs tráávvííccíími mi 
ššťťáávamivami

VstVstřřebebáávváánníí ((resorbceresorbce) ) →→ ppřřechod echod 
rozlorozložžených ených žživin, vody, minerivin, vody, mineráálnlníích lch láátek tek 
a vitama vitamíínnůů ststřřevnevníí ststěěnou do krve a mnou do krve a míízyzy



Do trDo tráávviiccíí soustavy patsoustavy patřříí
Dutina Dutina úústnstníí
HltanHltan
JJíícencen
ŽŽaludekaludek
TenkTenkéé ststřřevoevo
TlustTlustéé ststřřevoevo
SlinnSlinnéé žžlláázyzy
Slinivka bSlinivka břřiiššnníí,, jjáátra, tra, žžluluččnnííkk



Dutina Dutina úústnstníí →→ ohraniohraniččena rty, tvena rty, tváářřemi, emi, 
tvrdým a mtvrdým a měěkkým patrem, svaly spodiny kkým patrem, svaly spodiny 
dutiny dutiny úústnstníí, patrovými oblouky, mandle, , patrovými oblouky, mandle, 
zuby, jazyk, slinnzuby, jazyk, slinnéé žžlláázyzy
Jazyk Jazyk →→ chuchuťťovovéé pohpoháárkyrky
Zuby Zuby →→ mlmlééččný chrup 20 zubný chrup 20 zubůů, trvalý , trvalý 
chrup 32 zubchrup 32 zubůů
PPřříítomnost bakteritomnost bakteriíí →→ tvorba tvorba plakuplaku, , 
zubnzubníího kamene, zubnho kamene, zubníího kazu a ho kazu a 
paradentparadentóózyzy



HltanHltan -- slousloužžíí k polykk polykáánníí
JJíícencen –– navazuje na hltan a vstupuje do navazuje na hltan a vstupuje do 
žžaludku, paludku, přři polyki polykáánníí posouvposouváá sousto sousto →→
pperistaltikaeristaltika
ŽŽaludek aludek –– leležžíí pod brpod bráánicnicíí, z, záásobsobáárna rna 
potravy, potravy, žžaludealudeččnníí ššťťááva obsahuje HCL, va obsahuje HCL, 
niniččíí bakteriebakterie
enzym pepsin enzym pepsin –– ššttěěppíí bbíílkoviny, sliznice lkoviny, sliznice 
žžaludku pokryta aludku pokryta mucinemmucinem (ochrann(ochrannáá
bbíílkovina), ten chrlkovina), ten chráánníí ppřřed ed samotrsamotráávenveníímm
→→ negativnnegativníí vliv stresuvliv stresu



TenkTenkéé ststřřevoevo –– mměřěříí 3 3 –– 5 m, 5 m, 
navazuje na navazuje na žžaludek, sliznice staludek, sliznice střřeva eva 
je sloje složžena v klky a ena v klky a mikroklkymikroklky, t, tíím se m se 
zvzvěěttšíší vstvstřřebebáávacvacíí plochaplocha
Sliznice produkuje trSliznice produkuje tráávviiccíí ššťťáávy, vy, 
enzymy enzymy –– a slinivka ba slinivka břřiiššnníí
Do dvanDo dvanááctnctnííku ku úúststíí spolespoleččným ným 
vývodem slinivka a vývodem slinivka a žžluluččnnííkk
ŽŽlulučč –– rozjemrozjemňňujeuje tuky na drobntuky na drobnéé
kapkapéénkynky



TlustTlustéé ststřřevoevo
ŠŠirokirokéé asi 5 cm,  dasi 5 cm,  déélka 1,5 mlka 1,5 m

MMáá 3 3 ččáásti sti –– slepslepéé ststřřevoevo
tratraččnníík (vzestupný, sestupný, k (vzestupný, sestupný, 

ppřřííččný)ný)
konekoneččnnííkk

ShromaShromažďžďujujíí se zde nestrse zde nestráávenvenéé zbytky potravy, zbytky potravy, 
vstvstřřebebáávváá se zde vodase zde voda

ŽŽije zde velkije zde velkéé mnomnožžstvstvíí bakteribakteriíí, n, něěkterkteréé
produkujprodukujíí vitamvitamííny B ny B komlexukomlexu a K vitamina K vitamin



JJáátra tra –– vváážžíí 1,5 kg, jsou k1,5 kg, jsou křřehkehkáá, , 
jsou tvojsou tvořřena 2 laloky, majena 2 laloky, majíí teplotu teplotu 
39 C39 C
VVššechna krev ze stechna krev ze střřev i ev i žžaludku je aludku je 
svedena vrsvedena vráátnicovou tnicovou žžíílou do jaterlou do jater
Funkce: lFunkce: láátkovtkováá výmvýměěna, na, 
detoxikace, krvetvorba, imunita, detoxikace, krvetvorba, imunita, 
krevnkrevníí rezerva, tvorba rezerva, tvorba žžlulučči, i, 
zzáásobsobáárna energie a vitamrna energie a vitamíínnůů



Slinivka bSlinivka břřiiššnníí
ŽŽllááza s vnza s vněějjšíší i vniti vnitřřnníí sekrecsekrecíí
Jako Jako žžllááza s vnza s vněějjšíší sekrecsekrecíí produkuje produkuje 
trtráávviiccíí ššťťáávy s enzymyvy s enzymy
Jako Jako žžllááza s vnitza s vnitřřnníí sekrecsekrecíí produkuje produkuje 
hormony, zejmhormony, zejmééna na inzulininzulin a a glukagonglukagon
InzulinInzulin umoumožňžňuje vstup glukuje vstup glukóózyzy dodo bunbuněěk k 
a udra udržžuje normuje normáálnlníí hladinu cukru v krvi hladinu cukru v krvi ––
glykglykéémiimii
PPřři nedostatku inzuli nedostatku inzulíínu vzniknu vznikáá cukrovkacukrovka



Schéma trávicí soustavy
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http://commons.wikimedia.org
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