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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
trávicího ústrojí. Uvádí stavbu a funkci dutiny ústní.



TRÁVICÍ  SOUSTAVA 1.
Funkce trávicího ústrojí

Části trávicího ústrojí

Dutina ústní



Trávicí ústrojí

 vše co člověk potřebuje získává ze stravy

 organismus však neumí potravu využít v podobě, ve které 

ji získá

 trávicí ústrojí ji musí zpracovat – štěpit ji, vstřebat ji a 

látky, které člověk nevyužije vyloučí z těla 



Základní funkce trávicího ústrojí

trávení - je mechanické a chemické zpracování stravy

mechanické trávení – znamená rozmělnění stravy, 

polknutí a promíchání s trávicími šťávami

chemické trávení – probíhá díky enzymům, je to 

štěpení složitých látek na látky jednoduché, které jsou 

vstřebatelné

vstřebávání – resorpce přesun jednoduchých látek, vody,     

vitamínů a minerálních látek do krve a mízy 



Orgány tvořící trávicí ústrojí

1. dutina ústní

2. hltan

3. jícen

4. žaludek

5. tenké střevo

6. tlusté střevo

Na trávení živin se podílí i:

1. slinné žlázy

2. slinivka břišní

3. játra - žluč







Dutina ústní

 je ohraničena rty, tvářemi, tvrdým a měkkým patrem, 

svalstvem spodiny dutiny ústní, jazykem

 v zadu dutiny je patrový oblouk, kde se nachází krční 

mandle (lymfatické tkáň)

 obsahuje zuby, jazyk, patrové mandle, slinné žlázy

zuby

 mechanicky zpracovávají stravu

 vytváří horní a dolní zubní oblouk, jsou zasazeny v 

dásních

 chrup dělíme na mléčný (20 zubů) a trvalý (32 zubů)

 trvalý chrup je tvořen řezáky 8 mléčný 8

špičáky 4 4

třenové zuby 2 0

stoličky 8 8



Stavba zubu

zubní korunka kryta zubní sklovinou – je netvrdší tkáň

zubní krček kryje dáseň

zubní kořen obalen cementem

většinu zubu tvoří zubovina, uvnitř ní je dutina, která je 

vyplněna zubní dření, která obsahuje nervy a cévy



Stavba zubu
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jazyk

 pohyblivý svalový orgán

 je připojen k dolní čelisti, kořen jazyka je připojen k jazylce

části jazyka:

hrot

tělo

kořen

funkce jazyka:

rozeznávání chutí – je pokryt chuťovými pohárky (smyslové 

buňky) – hrot jazyka – sladká chuť, po stranách – kyselá 

a slaná

tepelné podněty – na zadní části jazyka

posouvání stravy a pomoc při rozmělnění stravy



Jazyk
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slinné žlázy

dělení slinných žláz : 

a) drobné – roztroušeny po celé dutině ústní

b) velké – párové žlázy, podčelistní, příušní, podjazyková

 tvoří sliny: obsahují vodu – zvlhčí potravu (lepší polykání) 

enzym – ptyalin (zahajují štěpení 

škrobů)

vylučování slin

 při pohledu na potravu – vylučování slin na základě 

podmíněného reflexu

 při dotyku potravy sliznice – nepodmíněný reflex –

podráždí se nervová zakončení v dutině ústní, odtud jde 

informace do mozku, dojde ke zpracování a odpověď je 

odeslána do slinných žláz, začnou se tvořit sliny



Opakování

1. Jakou funkci má trávicí soustava.

2. Jakou funkci má dutina ústní.

3. Vysvětlete pojem chemické trávení.

4. Vysvětlete pojem mechanické trávení.

5. Kterými orgány je tvořeno trávicí ústrojí.

6. Z jakých částí je tvořen zub.

7. Jakou funkci mají slinné žlázy.

8. Kdy se začnou tvořit sliny.

9. Jakou funkci má jazyk.
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