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Abstrakt
Pracovný zošit z anatómie a fyziológie psa je rozdelený do jedenástich kapitol, slúži
žiakom k výučbe na cvičeniach a praxi. Jednotlivé kapitoly sú zoradené podľa
tematického plánu, a to tak ako ich upravuje konkrétny školský vzdelávací program.
V pracovnom zošite z anatómie a fyziológie psa sa rozoberajú jednotlivé orgány,
orgánové sústavy ich fyziológia a morfológia. Pracovné úlohy pomáhajú žiakom
precvičiť si prakticky vedomosti v jednotlivých témach. Pracovný zošit nadväzuje na
učebnicu Kynológie pre agropodnikateľov. Je určený pre žiakov druhého ročníka
študijného odboru agropodnikanie, so zameraním na kynológiu.
MVDr. Helena Illíková: Pracovný zošit, Anatómia a fyziológia psa pre odbornú učebnú
prax a cvičenia: 4210M18 Agropodnikanie – kynológia.

Pracovný zošit z výživy a etológie psa je rozdelený do kapitol, v ktorých sa rozoberajú
základy výživy a etológie psa. Pracovné úlohy žiakom pomáhajú zopakovať si
a precvičiť si vedomosti v jednotlivých témach.
Ing. Gabriela Nová: Pracovný zošit, Výživa a etológia psa pre odbornú učebnú prax
a cvičenia: 4210 M 18 Agropodnikanie – kynológia.

RSOV / Rozvoj stredného odborného vzdelávania, rok 2015
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Úvod
Pracovný zošit Anatómia a fyziológia psa, výživa a etológia psa je moderná učebná
pomôcka. Pracovný zošit je určený pre žiakov druhého ročníka študijného odboru
4210M18 agropodnikanie - kynológia. Pracovný zošit z anatómie a fyziológie psa,
z výživy a etológie psa slúži k výučbe na cvičeniach v druhom ročníku. Jednotlivé
pracovné úlohy z anatómie a fyziológie psa, výživy a etológie psa sú zoradené podľa
tematického plánu do kapitol, a to tak ako ich rozdeľuje konkrétny školský vzdelávací
program. Jednotlivé kapitoly nadväzujú na učebnicu kynológie pre tento odbor,
v pracovnom zošite majú žiaci doplnené niektoré informácie a vedomosti z predmetu
anatómia a fyziológia psa, výživy a etológie psa. Témy a kapitoly nemusia byť
preberané chronologicky, ale vyučujúci si ich môže vybrať podľa potreby v nadväznosti
na aktuálne prebrané učivo, pričom je možné ich prispôsobovať podľa podmienok
školy.
Predmet anatómia a fyziológia psa poskytuje žiakom študijného odboru
agropodnikanie, zameranie kynológia poznatky o stavbe tela psa, o polohe a tvare
jednotlivých orgánov

a orgánových

sústav,

o funkciách jednotlivých

orgánov

a o vzájomných funkčných súvislostiach orgánových sústav. V pracovnom zošite je
anatómia a fyziológia psa rozdelená do jedenástich kapitol. Vedomosti a zručnosti,
ktoré žiaci získajú v tomto predmete úzko súvisia s predmetmi, ktoré sa vyučujú
v ďalších ročníkoch. Cieľom tohto predmetu je, aby žiak poznal podstatu a význam
predmetu anatómia a fyziológia psa v sústave odborných predmetov, topografiu
orgánov a častí tela psa, zákonitosti stavby, funkcie a vývoja jednotlivých sústav
a orgánov, vplyv vnútorných a vonkajších činiteľov na zdravie psa.
V pracovnom zošite sa výživa a etológia psa zaoberá výživou psa v jednotlivých
fázach jeho života a v etológii psa sa rozoberá jeho správanie. Cieľom výživy je
zabezpečiť optimálny zdravotný stav, výkonnosť zvierat a dlhovekosť.
Postupy

nadobúdania

vedomostí

a zručností

musia

zodpovedať

zásadám

bezpečnosti práce, hygieny práce, fyzickým a duševným schopnostiam žiakov. Výučba
4

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

týchto cvičení prebieha v učebni, ale niektoré kapitoly sa môžu precvičovať a popisovať
názorne na psoch v teréne. Tvorbou pracovného zošita Anatómia a fyziológia psa,
výživa a etológia psa sme sa snažili prispieť k skvalitneniu vyučovacieho procesu
v týchto predmetoch a vytvoriť tak modernú učebnú pomôcku.
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1 KOSTROVÁ SÚSTAVA (systema skeletale) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi základy kostrovej sústavy psa.
Osteológia je náuka o kostrovej sústave. Kostrová sústava sa skladá z kostí,
kĺbových chrupaviek a väzov, ktoré sú spojené pevnými švami alebo pohyblivými
kĺbmi. Kostra je oporou pre mäkké časti tela, tvorí puzdrá pre dôležité orgány a jej
kostná dreň je krvotvorným orgánom. Kostra a svaly spolu tvoria „pohybový aparát“.
Kosti sú jeho pasívnou zložkou, svalstvo je aktívnou zložkou, ktorá má schopnosť
zmršťovania (kontrakcie). Kostra psa má 279-282 kostí. Do tohto počtu nie sú zahrnuté
niektoré orgánové kosti ako napr. sluchové kostičky, alebo kosť penisu.
Kosť (os) je pevný orgán, ktorého hlavnou súčasťou je kostné tkanivo. Povrch kostí
tvorí okostica, kĺbové plochy pokrýva chrupavka, dutiny vypĺňa kostná dreň. Súčasťou
kostí sú aj cievy a nervy, ktoré sú uložené v kanálikoch kostí. Každá kosť má tri
rozmery – dĺžku, šírku a hrúbku. Podľa ich vzájomného pomeru rozdeľujeme kosti na:
a) dlhé – majú tvar valca, ktorý je na oboch koncoch rozšírený. Dlhé kosti sa
nachádzajú na končatinách.
b) krátke – majú všetky tri rozmery približne rovnaké. Krátke kosti tvoria stavce, kosti
zápästia, päty a prsta.
c) ploché – sú vyvinuté do dĺžky a šírky, ich hrúbka je malá, má tvar dosky alebo
platničky. Ploché kosti tvoria lebku, panvu, lopatky a rebrá.
Postup nadobúdania zručností: (správne odpovede zakrúžkujte)
1. Uveďte aký je latinský názov kostrovej sústavy.
a) systema musculorum
b) systema skeletale
c) systema urinarium
2. Ako sa nazýva náuka o kostrovej sústave?
a) biológia
b) histológia
c) osteológia
8
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3. Medzi aké kosti by ste zaradili kosti končatín?
a) dlhé kosti
b) krátke kosti
c) ploché kosti
4. Uveďte, medzi aké kosti patrí kosť lopatky.
a) dlhé kosti
b) krátke kosti
c) ploché kosti
5. Uveďte, medzi aké kosti by ste zaradili kosti zápästia.
a) dlhé kosti
b) krátke kosti
c) ploché kosti
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam všeobecnú charakteristiku kostrovej sústavy a tvar kostí?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................

1.1 Základná stavba kostry psa
Kostra psa sa skladá z osovej kostry a kostry končatín. Osovú kostru tvorí kostra
hlavy, chrbtice, rebier a hrudnej kosti. Kostra končatín sa skladá z kostry hrudníkovej
končatiny a z kostry panvovej končatiny. Obrázok kostry psa viď príloha A.
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1.1.1 Osová kostra
Osovú kostru tvorí:
1. kostra lebky:
a) tvárové kosti lebky
b) mozgové kosti lebky
2. kostra chrbtice (columna vertebralis) sa skladá zo stavcov (vertebrae)
3. kostra hrudníka (thorax) sa skladá z rebier (costae) a z hrudnej kosti (os
sternum)
Tvárová časť lebky sa skladá z párových kostí. Patria sem nosová kosť, slzná kosť,
škrupina, čeľusť, rezáková kosť, podnebná kosť, jarmová kosť, krídlovitá kosť.
Nepárové kosti tvárovej časti lebky sú sánka, radlica a jazylka.
Mozgová časť lebky sa skladá z párových kostí. Patrí sem čelová kosť, spánková
kosť a temenná kosť. Medzi nepárové kosti patrí čuchová kosť, klinová kosť, tylová
kosť a medzitemenná kosť.
Jediným kĺbom hlavy je spánkovo-čeľustný kĺb. Je to jednoduchý hrboľový kĺb,
ktorý umožňuje pohyb sánky. Všetky ostatné kosti hlavy sú pospájané švami, niektoré
chrupkovými a kostnými sponami. Obrázok kostry hlavy psa viď príloha B.
Z hľadiska plemenných rozdielov možno na podklade kraniometrických výskumov
rozlišovať dlholebkové plemená psov s dlhou a úzkou lebkou, a krátkolebkové plemená
s krátkou a širokou lebkou, a strednolebkové plemená.
Dlholebkové plemená sú chrty, írsky seter, dlhosrstý jazvečík, niektoré plemená
vysokonohých teriérov. U týchto plemien prevláda úzka a dlhá tvárová časť lebky nad
časťou mozgovou. Dá sa to vyjadriť pomerom medzi dĺžkou a šírkou lebky (1:0,5).
Krátkolebkové plemená majú krátku tvárovú časť, prevláda mozgová časť. Pomer
medzi dĺžkou a šírkou lebky je 1:0,75. Patria sem tieto plemená mops, nemecký boxer,
bulmastif, pražský krysařík, king Charles španiel, atď.
Strednolebkové plemená. Pomer medzi dĺžkou a šírkou lebky je 1:0,6. Patria sem
špic,

jazvečík,

nemecký

ovčiak.

Tvoria
10
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a krátkolebkovými plemenami.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Uveďte z akých častí sa skladá osová kostra psa. ................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Pomenujte latinsky chrbticu. ................................................................................
.................................................................................................................................
3. Patrí sánka medzi párové kosti tvárovej časti lebky? ...........................................
.................................................................................................................................
4. Vymenujte párové kosti mozgovej časti lebky. ....................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Uveďte aké plemená psov patria medzi dlholebkové plemená psov.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Napíšte aký je pomer dĺžky hlavy k jej šírke u krátkolebkových psov?
.................................................................................................................................
7. Vymenujte aspoň dve plemená psov, ktoré patria medzi krátkolebkové psy.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Uveďte, medzi aké psy podľa tvaru lebky zaraďujeme nemeckého ovčiaka.
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti:
1. Popíšte na obrázku jednotlivé kosti k daným číslam.
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1............................................................

12..................................................................

2............................................................

13..................................................................

5............................................................

18..................................................................

6.............................................................

31..................................................................

10...........................................................
2. Z uvedených plemien psov zaraďte psy do skupín podľa tvaru lebky.
Afgánsky chrt ...................................................................................................................
Československý vlčiak ....................................................................................................
Barzoj ................................................................................................................................
Nemecký boxer .................................................................................................................
Mops .................................................................................................................................
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Anglický buldog ...............................................................................................................
Pekinský palácový psík ....................................................................................................
King Charles španiel .........................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam základné časti osovej kostry psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.......................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................

1.1.2 Kostra trupu a kostra končatín
Trup psa tvorí chrbtica, rebrá a hrudná kosť. Chrbtica je súbor kostí usporiadaných
v rade za sebou, ktoré tvoria pevný ale pohyblivý celok. Skladá sa zo siedmich krčných
stavcov, trinástich hrudníkových stavcov, siedmich driekových stavcov, troch krížových
stavcov zrastených v jednu krížovú kosť, a z 20-23. chvostových stavcov. Stavce sú
medzi sebou spojené medzistavcovými platničkami, ktoré sa skladajú z väzivovej
chrupavky. Pomocné väzy zosilňujú základné spoje chrbtice. V strede chrbtice prebieha
miechový kanál, kde prebieha miecha, ktorá je ukončená chvostovým rozvetvením
nervových vlákien v oblasti krížovej kosti. Pes má trinásť párov rebier, deväť sa spája
s hrudnou kosťou (pravé rebrá), tri rebrá sú nepravé (tvoria rebrový oblúk), posledné
rebro končí v svalovine brušnej dutiny. Obrázok chrbtice psa viď príloha C.
Kostra končatín je tvorená kostrou hrudníkovej a panvovej končatiny. Hrudníková
končatina sa skladá z pletenca a z kostry voľnej časti končatiny. Pletenec tvorí lopatka,
kľúčna kosť a rudiment zobákovej kosti. Kostru voľnej končatiny tvorí ramenná kosť,
kosti predlaktia, vretenná a lakťová kosť a kostra prstov. Panvová končatina sa skladá
z pletenca a kostry voľnej časti končatiny. Pletenec panvovej končatiny je vytvorený
13
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z troch panvových kostí, z bedrovej kosti, z lonovej kosti a zo sedacej kosti. Kostru
voľnej časti končatiny tvorí stehenná kosť, kolenná kosť, holenná kosť, lýtková kosť
a kostra prstov.
Kostra barzoja má príkrejšie postavenú lopatku, uhol medzi ňou a ramennou kosťou
meria viac než 130 stupňov. Je to zástupca najrýchlejšieho plemena psov a toto široké
uhlovanie lopatky nie je zábranou jeho pohyblivosti. Hlavným zdrojom pohybu psa je
panvová končatina, ktorá dodáva najdôležitejšie impulzy k lokomócii, pričom
hrudníková končatina hrá podradnú úlohu a slúži k zachytávaniu váhy tela pri dopade.
Kostra barzoja javí známky prešľachtenia v tvare neobyčajne predĺženej lebky
a v relatívne slabej stavbe chrbtice, hlavne krčnej.

Obrázok 1: Kostra barzoja
14
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Kostra jazvečíka sa od kostry chrta veľmi líši. Odlišuje sa svojou mohutnou stavbou
chrbtice a tiež stavbou kostry končatín. Skrátenie kostí končatín u jazvečíka nie je vždy
spôsobené len ich skrátením, ale aj ich deformáciou. Môžeme to nápadne pozorovať
hlavne na kostiach stehennej a ramennej kosti. Ďalej môžeme pozorovať veľmi
viditeľné skrátenie na kostiach predlaktia hrudníkovej končatiny, ktorá sa vplyvom
vonkajšieho prostredia prispôsobila ku hrabaniu a norovaniu jazvečíka.

Obrázok 2: Kostra jazvečíka
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Definujte chrbticu. ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Z čoho sa skladá chrbtica? ....................................................................................
15
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Uveďte koľko rebier má pes. ................................................................................
4. Uveďte na akej končatine sa nachádza vlčí pazúr. ...............................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti:
1. Popíšte na obrázku chrbtice jednotlivé skupiny stavcov.

1...............................................................

5.........................................................

2...............................................................

6.........................................................

3...............................................................

7.........................................................

4...............................................................
2. Napíšte u akých plemien psov sa nachádza vlčí pazúr, ktorý mu predpisuje
štandard plemena podľa FCI. ................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam kostru trupu a kostru končatín psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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2 SVALOVÁ SÚSTAVA (systema musculorum) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi svalovú sústavu psa.
Je aktívnou zložkou pohybového ústrojenstva. Tvoria ju svaly a ich pomocné
orgány. Svaly tvoria 30% - 50% hmotnosti celého tela. Pri svojej práci svaly premieňajú
chemickú energiu živín na mechanickú energiu zmrštenia a vo väčšej časti v tepelnú
energiu. Pracujúce svaly sú dodávateľom tepla pre organizmus. Svaly sú samostatné
orgány, ktorých základnou jednotkou sú valcovité svalové vlákna dlhé 1-40 mm, v jeho
vnútri sa nachádzajú početné myofibrily. Myofibrily majú schopnosť zmrašťovať sa,
čím vlastne vykonávajú prácu svalu. Sú schopné zmraštiť sa na polovicu svojej dĺžky.
Vlákna sú obalené väzivom, ktoré vedie cievy a nervy, slúži na ukladanie tuku a spája
vlákna do svalových snopčekov, vytvára svalové bruško obalené svalovou fasciou.
Svaly delíme na:
1. priečne pruhované – je to kostrová svalovina, je tmavočervenej farby, je ovládaná
vôľou jedinca.
2. hladké svaly – sú bledé, ružové, sú to svaly vnútorných orgánov, ako svaly žalúdka,
čriev, atď.
3. srdcová svalovina – je podobná priečne pruhovanej svalovine, ale sa líši funkciou
a stavbou, obsahuje tzv. Purkyňove vlákna.
Priečne pruhovaná svalovina sa rýchlo zmršťuje a rýchlo sa unavuje. Hladká
svalovina sa pomaly zmršťuje, je tvorená bunkami, ktoré majú svoje zásoby.
Sval sa skladá z odstupu, svalového bruška a úponu. Tvar svalov môže byť rôzny,
a to kruhový, dlhý, krátky, plochý, zložitý, atď. Pomocné svalové orgány slúžia na
uľahčenie práce svalu. Sú to fascie, mazové váčiky a šľachové pošvy.
Regionálne delenie svalov u psa:
1. svaly telového kmeňa sú ventrálne a dorzálne, napríklad chrbtové svaly a brušné
svaly.
2. svaly končatín sú hrudníkové a panvové, napríklad svaly ramena, ohýbače
a naťahovače končatín, panvové svaly, bedrové svaly a stehenné svaly.
3. svaly hlavy sú mimické a žuvacie, napríklad uchohybné svaly, okohybné svaly,
18
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dvíhače pyskov, veľký žuvač a krídlovitý sval. Obrázok svalovej sústavy psa viď
príloha D.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Vymenujte aspoň tri svaly hlavy u psa. ................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte čím sa odlišuje priečne pruhovaný sval od svalu srdca. ..........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Charakterizujte pomocné svalové orgány. ............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Charakterizujte bránicu a jej otvory. ....................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Charakterizujte, čo je biela čiara. .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Popíšte fázy skoku psa cez prekážku. ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam svalovú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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3 TRÁVIACA SÚSTAVA (systema digestorium) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi tráviacu sústavu psa.
Tvorí ju sústava ústrojov, ktoré prijímajú potravu, mechanicky ju drtia, chemicky
rozkladajú a vstrebávajú z nich látky potrebné pre život celého organizmu. Skladá sa
z tráviacej trubice a veľkých tráviacich žliaz, ktorých vývody ústia do tráviacej trubice.
Začína sa ústnym otvorom a končí análnym otvorom.
Trávenie je súbor dejov, ktorými organizmus mechanicky a chemicky spracováva
potravu. Mechanickým trávením sa potrava drtí, posúva a hryzie. Pri chemickom trávení
sa veľké molekuly živín pomocou enzýmov hydrolyticky štiepia na malé produkty.
Premena látok a energie v organizme predstavuje jednotu dvoch protikladných
procesov – disimilácie (katabolizmu) a asimilácie (anabolizmu). Disimilácia je štiepenie
zložitých látok na jednoduchšie. Asimilácia je syntéza látok prijatých z vonkajšieho
prostredia. Oba procesy sú ovplyvňované vekom, zdravotným stavom psa,
podmienkami vonkajšieho prostredia, stavom orgánových sústav a pod. V mladom
organizme prevládajú asimilačné procesy, v starom disimilačné. Látková premena
pozostáva z troch etáp. Z prijímania látok do organizmu, z premeny látok v bunkách a v
tkanivách a z odstránenia splodín látkovej premeny z organizmu.
Tráviaci aparát psa sa skladá z týchto častí: ústna dutina, hltan, pažerák, žalúdok,
tenké črevo, hrubé črevo a konečník. Obrázok vnútorných orgánov psa viď príloha E.
Ústna dutina, hltan a pažerák majú mechanickú funkciu. Žalúdok a tenké črevo majú
chemickú funkciu. Hrubé črevo a konečník majú vylučovaciu funkciu. Okrem týchto
orgánov sú jej dôležitými časťami podžalúdková žľaza, pečeň, slinné žľazy. V dutine
ústnej psa sa nachádzajú zuby. Zuby sú prispôsobené k trhaniu potravy. Šelmy, ktoré
chytajú živú potravu majú mohutne vyvinuté špičiaky. Mäsožravce nie sú schopné
zúžitkovať celulózu, pretože nemajú vyvinuté objemové rezervoáre potravy, preto sú aj
psy odkázané na koncentrovanejšiu potravu. Mäsožravce majú objemný žalúdok
a pomerne krátke črevo a menšie slinné žľazy.
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Aká je funkcia tráviacej sústavy psa? ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Z akých častí sa skladá tenké črevo psa. ..............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. V ktorom orgáne sa tvorí žlč? ...............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Definujte čo je asimilácia pri trávení. ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Definujte na čo slúžia zuby psa. ...........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Kde sa tvorí žlč a akými cestami odchádza z pečene. ..........................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Charakterizujte funkciu žlče. ................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Vysvetlite funkciu pečene. ...................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. Popíšte pankreas. ..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručností:
1. Popíšte lokalizáciu žalúdka u psa a ako sa dá palpačne nájsť. .............................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Vysvetlite význam análnych žliaz u psa. ..............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Podčiarkni, ktoré orgány patria do tráviacej sústavy psa.
jazyk

žalúdok

hrubé črevo

hltan

pažerák

trachea

4. Označte na obrázku aspoň sedem vnútorných orgánov psa.

23
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam tráviacu sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................

24

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

3.1 Chrup psa
Chrup psa je postavený ako typický chrup mäsožravca. Tvar, veľkosť
a usporiadanie zubov umožňuje uchopenie, utrhnutie a podanie potravy k žuvaniu.
Chrup je súčasťou tráviaceho systému, nachádza sa v hornej a dolnej čeľusti. Základnou
stavebnou jednotkou zuba je zubovina (dentinum), ktorá je príbuzná kostnému tkanivu,
ale je tvrdšia. Sklovina je najtvrdším tkanivom, tvorí povrch zubu. Vnútri každého zubu
je dreňová dutina so zubnými nervami a cievami. Vyčnievajúca časť zuba je korunka,
ktorá je pokrytá zubnou sklovinou. Medzi korunkou a koreňom zuba je zubný krčok.
Rozdelenie zubov:
1. podľa trvania na mliečne a trvalé. Mliečne zuby sú prvé zuby psa, ktoré po určitom
čase vypadnú a nahradzujú ich trvalé zuby. Mliečne zuby sa označujú

malými

písmenami abecedy. Pes má 28 mliečnych zubov. Trvalé zuby sa označujú veľkými
písmenami abecedy. Pes má 41 trvalých zubov. Stoličky vyrastajú hneď ako trvalé
zuby.
2. podľa tvaru a postavenia na rezáky (dentes incisivi, i, I), špiciaky (dentes canini, c,
C), črenové zuby (dentes premolares, p, P) a stoličky (dentes molares, M).
Sedemtýždňové šteňa má 28 mliečnych zubov. Obrázok chrupu psa viď príloha F.
Počet a druh zubov sa vyjadruje v zubnom vzorci. Zubný vzorec psa sa skladá
z čitateľa a menovateľa. V čitateli je uvedený počet zubov v jednej polovici hornej
čeľuste psa. V menovateli je uvedený počet zubov v jednej polovici dolnej čeľuste.
Zubný vzorec mliečneho chrupu psa:
3i 1c 3p
= 28 zubov
3i 1c 3p
Zubný vzorec trvalého chrupu psa:
3I 1C 4P 2M
= 42 zubov
3I 1C 4P 3M
V súčasnosti medzi najčastejšie ochorenia chrupu psa patrí zubný kameň, zápaly
ďasien, uvoľnené zuby, zlomené zuby, pretrvávajúci mliečny zub a iné.
25
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Definujte, čo je zubovina. .....................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Aké poznáte druhy zhryzu u psa. ..........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Na obrázku popíšte jednotlivé druhy zubov psa.
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2. Napíšte zubný vzorec mliečneho chrupu psa.

3. Doplňte zubný vzorec trvalého chrupu psa.
3I ? ? 2M
= 42 zubov
3I 1C ? ?
4. Vyberte si tri rozdielne plemená psov a preveďte kontrolu chrupu ako na
bonitácii a určite typ zhryzu psa.
.................................................................................................................................
5. Charakterizujte rastové etapy zubov šteniat. ........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Pozorujte a popíšte u dvoch až piatich šteniat ich chrup.
.................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam stavbu chrupu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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4 SRDCOVO-CIEVNA SÚSTAVA (systema vasorum) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi základy srdcovo-cievnej sústavy psa.
Je to systém trubicovitých orgánov, ktoré umožňujú počas života dopravu látok
medzi tkanivami a orgánmi. Transport je umožnený tekutinami, ktoré v cievach
cirkulujú. Privádzajú potrebné živiny do tkanív, ako napr. kyslík, a odvádzajú z tkanív
oxid uhličitý a splodiny metabolizmu. Tvoria ju tieto časti, telové tekutiny (krv
a miazga), uzavretý systém trubíc (cievy), centrálny svalový orgán (srdce). Srdce
uvádza krv a miazgu do pohybu. Cievna sústava má veľký význam pri transporte
hormónov a iných biologicky aktívnych látok. Telové tekutiny krv a miazga sa udržujú
v neustálom pohybe činnosťou srdca a činnosťou svalov, peristaltikou vnútorností
a samospádom. Uzavretý systém ciev dopĺňajú lymfatické cievy, lymfatické uzliny,
slezina, týmus.

4.1 Srdce (cor)
Srdce psa má oválny tvar s výrazne tupým hrotom. Leží takmer horizontálne
v hrudníkovej dutine od 3. po 7. rebro. Srdce je dutý svalový orgán, ktorý je uložený vo
väzivovom obale, v osrdcovníku (pericardium). Srdce má dve polovice - pravú a ľavú,
v každej z nich sú dve dutiny, predsieň a komora. Pravá časť srdca má pravú predsieň
a pravú komoru, ľavá časť srdca má ľavú predsieň a ľavú komoru. Srdce sa skladá zo
srdcového svalu, myocardium. Schéma srdca psa viď príloha G.
Srdce pracuje v dvoch fázach:
1. diastola – v tejto fáze srdce ochabne a naplní sa krvou.
2. systola – v tejto fáze sa srdce zmraští a vytlačí krv do tepien.
Srdcový cyklus znamená, že srdcové predsiene sa zmraštia, a vytlačia krv do
komôr, komory sú v diastole. Zmraštenie komôr, vtedy sa tlak v komorách zvyšuje
a krv sa vháňa do tepien. Po vyhnaní krvi z komôr nastáva krátka diastola celého srdca,
jediná možnosť odpočinku srdcového svalu. Dĺžka srdcového cyklu závisí od rýchlosti
srdcového rytmu a pohybuje sa od 3/4 do 1 sekundy. Srdce má schopnosť prispôsobiť sa
zvýšeným požiadavkám, u trénovaných zvierat sa zvýši systolický objem. Srdcové
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údery sú u veľkého psa v kľude 80-100 úderov za 1 minútu, u malého psa 90-100
úderov za 1 minútu a u novonarodeného šteňaťa 150-200 úderov za 1minútu.
Výživa srdca je zabezpečená vencovitou tepnou, ktorá odoberá z aorty až 10% krvi.
Pri klinickom vyšetrení srdca u psa, ktorý robíme počúvaním pomocou fonendoskopu
rozlišujeme dve ozveny, a to systolickú, ktorá je hlboká a diastolickú, ktorá je vyššia
s kratšou ozvenou. Prístroj na zisťovanie srdcovej činnosti sa nazýva elektrokardiograf,
na ktorom sa zaznamenáva činnosť srdca pomocou elektrokardiogramu. Tep je
vytváraný nárazmi krvi na stenu tepien a je vyvolaný srdcovou systolou. Tep u psa
vyšetrujeme palpačne na stenách veľkých tepien, najčastejšie na stehennej tepne. Krvný
tlak psa závisí od činnosti srdca, od pružnosti ciev, od viskozity krvi a od veku zvieraťa.
4.2 Cievny systém
Cievny systém psa je uzavretý systém, v ktorom kolujú krv a miazga. Krvný systém
tvoria cievy, ktoré sa delia na tepny, žily a na vlásočnice. Lymfatický systém tvoria
lymfatické cievy a lymfatické uzliny, týmus a slezina. V cievnom systéme rozlišujeme
malý a veľký krvný obeh. Malý krvný obeh alebo pľúcny obeh prebieha medzi srdcom
a pľúcami. Veľký krvný obeh (telový krvný obeh) začína v srdci a pokračuje aortou,
ktorá svojimi vetvami zabezpečuje prísun krvi do celého tela.

4.3 Krv (haema)
Krv je tekuté tkanivo, ktoré koluje v uzavretom krvnom systéme stavcov. Tvorí asi
8% hmotnosti tela. Jej funkciou je transport plynov medzi pľúcami a tkanivami tela,
transport živín, transport splodín metabolizmu z tkanív do obličiek, transport vitamínov,
enzýmov,

hormónov,

termoregulácia

tkanív

a orgánov,

systém

ochranných

mechanizmov, stály krvný tlak, a zmena veľkosti niektorých orgánov. Pri bežnom
hematologickom vyšetrení psa sa krv odoberá z vena saphena a z vena antebrachialis.
Krv sa skladá z krvnej plazmy a z bunkových elementov. Plazma tvorí 3/5 objemu krvi
a bunkové elementy 2/5 objemu krvi. Bunkové elementy sú červené krvinky –
erytrocyty, biele krvinky – leukocyty a krvné doštičky – trombocyty. Krvná plazma sa
29
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skladá z vody a zo sušiny.

Obrázok 3: Bunkové elementy krvi
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Obrázok 4: Biele krvinky - leukocyty
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Charakterizujte funkciu krvi u psa. .......................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte koľko je srdcových úderov u veľkého plemena psa a u malého plemena
psa. ........................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Akú stavbu srdca má pes? (správnu odpoveď zakrúžkujte)
a) 2 predsiene, 1 komora
b) 1 predsieň, 2 komory
c) 2 predsiene, 2 komory
d) 2 predsiene, 1 rozdelená komora
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2. Podčiarkni zloženie krvi psa.
biele krvinky

hemolymfa

hydrolymfa

krvná plazma

červené krvinky

krvné doštičky

3. Zopakujte si krvný obeh psa. ................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Označte aspoň päť základných častí srdca na obrázku.
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5. Názorne na stehennej tepne psa spočítajte počet pulzov za minútu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam srdcovo-cievnu sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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5 DÝCHACIA SÚSTAVA (systema respiratorium) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi dýchaciu sústavu psa.
Dýchacia sústava umožňuje výmenu plynov medzi organizmom a vonkajším
prostredím, zúčastňuje sa na čuchovom vnímaní, podieľa sa na tvorbe zvukových
prejavov, zúčastňuje sa na termoregulácii. Cez sústavu trubíc je atmosférický vzduch
striedavo privádzaný do pľúc a vydychovaný vzduch je odvádzaný z pľúc pravidelným
vdychom a výdychom. V pľúcnych alveolách nastáva výmena kyslíka a kysličníka
uhličitého a ďalší transport plynov v organizme zabezpečuje sústava krvného obehu.
Z funkčného a aj z anatomického hľadiska možno dýchacie orgány rozdeliť na dýchacie
cesty a dýchací oddiel pľúc. Dýchacie cesty tvoria vonkajší nos, nosová dutina, nosová
časť hltana, hrtan, priedušnica, prieduškový strom. Dýchací oddiel pľúc je vytvorený zo
špecializovaného tkaniva prispôsobeného na výmenu plynov medzi krvou a vzduchom.
Hrtan je trubicovitý orgán vytvorený z hrtanových chrupaviek, ktoré sú pospájané
väzmi a svalmi. Spája hrtan s priedušnicou, reguluje objem vzduchu počas dýchania,
zamedzuje vniknutiu cudzích častíc do dýchacích ciest a u cicavcov (aj u psa) je
hlavným orgánom hlasu. Hlas je reflexná odpoveď na podnety z vonkajšieho
a vnútorného prostredia. Hlas vzniká v hrtanovej dutine tak, že hlasivky sa pri vdychu
rozkmitajú a prerušia plynulý prúd vzduchu. Výška vzduchu závisí od veľkosti hrtana
a od kmitočtu hlasiviek.
Pľúca sú samostatným dýchacím orgánom, sú uložené v hrudníkovej dutine.
Funkcia pľúc závisí od činnosti dýchacích svalov, hlavne bránice. Pľúca psa sa skladajú
z lalokov. Ľavé pľúca majú tri laloky, pravé pľúca majú štyri laloky. Pľúca sú
pomarančovoružovej farby, ich konzistencia je hubovitá. Na pohmat sú šelestivé,
pretože v alveolách je vzduch. Pri ponorení do vody plávajú. Pľúca sú súčasťou malého
krvného obehu, ktorý je zároveň funkčným obehom.
5.1 Fyziológia dýchania
Funkciou pľúc je dýchanie, na ktorom sa zúčastňuje hrudník, bránica, pohrudnica
a alveolárny systém pľúc. Hrudník sa skladá zo stavcov, rebier a hrudnej kosti
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pospájaných kĺbmi a ovládaných hrudníkovými svalmi. Rytmické pohyby svalov
umožňujú vdych a výdych. Pri vdychu sa hrudník rozťahuje do šírky a dĺžky, pri
výdychu sa sťahuje. Rebrá sa pri výdychu oblúkovito vyklenujú.
Bránica je samostatný sval, ktorý uzatvára kaudálnu časť hrudníka. Pri zmraštení
umožňuje vdych tak, že kaudálne zatlačuje tráviace orgány. V stave pokoja je bránica
kupolovito vyklenutá do hrudníkovej dutiny a tlačí na pľúca, čím umožňuje výdych.
Pohrudnica a popľúcnica pevne zrastajú. Medzi nimi sa nachádza úzka štrbina tzv.
pleurálna dutina, ktorá je vyplnená tkanivovým mokom. Podľa toho, ktorá skupina
svalov sa uplatňuje pri dýchaní vo väčšej miere, rozlišujeme dýchanie rebrového,
brušného a zmiešaného typu. Pes má dýchanie rebrového typu. Malý pes má 15-30
dychov za minútu, veľký pes 10-20 dychov za minútu. Dýchacie centrum sa nachádza
v predĺženej mieche, je riadené reflexne.
Rozlišujeme dva druhy dýchania, a to vonkajšie a vnútorné dýchanie. Vonkajšie
dýchanie je výmena plynov medzi alveolárnym vzduchom a krvou cez stenu alveol
a krvných vlásočníc. Vdychovaný vzduch obsahuje priemerne 21% O2 a 0,03% CO2.
Vnútorné dýchanie je výmena plynov medzi krvou, tkanivovým mokom a bunkami.
Tkanivá majú rozličné požiadavky na kyslík. Najviac kyslíka spotrebujú endokrinné
žľazy a srdce. Tkanivové dýchanie prebieha v tkanivových bunkách vo forme zložitých
biochemických procesov, pri ktorých sa spotrebuje kyslík a vytvára sa CO2 a ďalšie
splodiny metabolizmu.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Aké druhy dýchania poznáte? ...............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Akým typom dýchania dýcha pes? .......................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Charakterizujte hrtan a vymenujte chrupavky hrtana. ..........................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Charakterizujte vitálnu kapacitu pľúc. ..................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Napíšte, aký počet dychov za minútu by mal byť fyziologicky u nemeckej dogy
a u yorkshirského teriéra. ......................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Názorne ukážte na psovi, kde sa nachádzajú pľúca a spočítajte frekvenciu
dýchania za jednu minútu.
.................................................................................................................................
2. Zakrúžkujte správne možnosti:
1. Dýchacia sústava zabezpečuje do tela prívod:
a) kyslíka

b) vodíka

c) dusíka

2. Pri dýchaní sa z tela vylučuje odpadová látka:
a) oxid uholný

b) oxid uhoľnatý

c) oxid uhličitý

3. Ktoré z týchto orgánov patria do dýchacích ciest:
a) priedušnica

b) pľúca

c) žiabre

d) hrtan

b) pomarančovoružová

c) hnedá

4. Aká je farba pľúc u psa:
a) červená

37

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam dýchaciu sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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6 MOČOVÁ SÚSTAVA (systema urinaria) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi základy močovej sústavy psa.
Počas látkovej výmeny vznikajú v organizme psa produkty rozpadu látok, ktoré
organizmus nemôže spracovať a ich hromadenie môže spôsobiť autointoxikáciu.
Vzniknuté splodiny organizmus odvádza pľúcami, tráviacou sústavou, kožou, pričom
najviac tekutých splodín sa vylúči obličkami. Odpadové produkty sa z organizmu
vyplavujú vo forme moču. Močová sústava sa zúčastňuje na hospodárení s vodou,
termoregulácii, udržiavaní osmotického tlaku a v zabezpečovaní pH vnútorného
prostredia. Zastavenie činnosti obličiek spôsobuje smrť s príznakmi urémie.
Močová sústava sa skladá z obličiek a z vývodných močových ciest (obličková
panvička, močovod, močový mechúr a močová rúra).
Obličky (ren, nephros) sú párové orgány, ktoré sú uložené asymetricky na dorzálnej
stene brušnej dutiny po oboch stranách chrbtice. Parenchým obličiek sa delí na tieto
vrstvy: kôra obličiek a dreň obličiek. Pes má hladké unipapilárne obličky. Funkčnou
jednotkou obličiek je nefrón. Pes má 2 - 5 miliónov nefrónov. Krv do obličiek sa
privádza z brušnej aorty párovými obličkovými tepnami. Tieto artérie sa vo vnútri
obličky rozvetvujú postupne tepnová krv prechádza do žilovej a obličkovými žilami sa
krv odvádza do zadnej dutej žily. Všetka krv tela psa prejde obličkami asi za päť minút.
Obrázok obličiek psa viď príloha H.
Vývodné močové cesty začínajú v obličkovej panvičke, z ktorej moč prechádza do
močovodu. Močovodom sa odvádza moč do močového mechúra. Močovody prebiehajú
po stranách vedľa aorty a zadnej dutej žily smerom k panve, vkladajú sa do
močovopohlavnej riasy.
Močový mechúr slúži ako rezervoár moču, leží na spodine panvovej dutiny. Samce
ho majú pod konečníkom a samice pod maternicou a pošvou. Na krčku močového
mechúra sa nachádza hladkosvalový zvierač. Ďalší zvierač z priečne pruhovanej
svaloviny umožňuje ovládateľnosť močenia. Moč sa periodicky vyprázdňuje. Pes
dokáže účelovo regulovať vyprázdňovanie močového mechúra v dôsledku výchovy,
najmä psy chované v byte.
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Močová rúra je u samcov a samíc formovaná odlišne. U samíc je krátka, u samcov
dlhá a je viazaná na pohlavné cesty. Močová rúra samice vyúsťuje z močového mechúra
a ústi do predsiene pošvy. Močová rúra samca je močovou vývodnou cestou a aj
vývodnou cestou pohlavnou.
6.1 Fyziológia močovej sústavy
Moč je výlučok obličiek, ktorým sa z tekutého prostredia tela odstraňujú splodiny
látkovej premeny. Farba moču je žltkastá až žltohnedá, mení sa podľa koncentrácie. Pri
telesnej námahe a po stratách vody je tmavšia. Reakcia moču u mäsožravcov a u psa je
kyslá, pH moču je 5,7 – 7,0. Pach moču je druhovo špecifický. Moč psa páchne po
cesnaku vplyvom sírnych látok. Činnosť obličiek a tvorba moču sú riadené nervovo
a humorálne. Ústredie pre ich činnosť je v mozgovej kôre, v medzimozgu a v predĺženej
mieche. Tvorba moču sa dá ovplyvniť aj reflexne. Humorálne riadenie je
reprezentované účinkami hormónov. Zadný lalok hypofýzy vylučuje antidiuretický
hormón, ktorý zabezpečuje spätné vstrebávanie vody z primárneho moču. Tyroxín
štítnej žľazy podporuje vylučovanie moču a tiež inzulín. Adrenalín vylučovanie moču
znižuje. Význam vylučovacích procesov spočíva v zabránení autointoxikácie. Pre
klinické vyšetrenie sú dôležité vnútorné činitele ovplyvňujúce množstvo a akosť moču,
najmä srdcová činnosť, horúčky, hnačky, zápaly pľúc, patologické stavy, psychické
vplyvy a iné.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Vymenujte časti močovej sústavy psa. .................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Definujte nefrón. ...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Charakterizujte vlastnosti moču psa. ....................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Kde sa nachádza ústredie pre činnosť močovej sústavy. ......................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Na obrázku obličiek popíšte aspoň sedem častí.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam močovú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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7 KOŽNÁ SÚSTAVA (integumentum commune) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi kožnú sústavu psa.
Kožná sústava zahŕňa kožu a jej deriváty (chlpy, vlasy, rohovinové útvary, pazúr).
Kožná sústava vytvára vonkajší obal tela, ktorý má rôzne funkcie. Koža je ochrannou
bariérou

pred

mechanickým,

chemickým,

biologickým

a tepelným

vplyvom

vonkajšieho prostredia. Okrem ochrannej funkcie v nej sídlia orgány kožného zmyslu,
je to receptor pre tlak, bolesť, chlad a teplo. Kožná sústava sa zúčastňuje na dýchaní,
látkovej premene, je zásobárňou vody, minerálnych látok, vitamínov a tukov. Má
dôležitú úlohu pri regulácii telesnej teploty, imunite organizmu a vylučovacej funkcii.
Mliečna žľaza ako súčasť kožnej sústavy, je zapojená do pohlavného cyklu. Na
pohlavný cyklus sa viaže aj časť ochlpenia a ostatné kožné žľazy. Na koži možno zistiť
aj psychické stavy u psa napr. zúrivosť, strach, vtedy dochádza k zježeniu chlpov. Pes
nemá na tele potné žľazy, nemá schopnosť potiť sa. Pes sa namiesto potenia ochladzuje
zvýšenou frekvenciou dychu, otvorenou papuľou, vyplazeným jazykom.
Koža tvorí vonkajší obal tela. Vlastná koža sa skladá z pokožky (epidermis), zo
škáry (corium) a z podkožia (tela subcutanea). V koži sa vyskytujú aj kožné žľazy, ležia
v blízkosti chlpového vačku. Pravé potné žľazy sú u psa na prstových vankúšikoch.
Pachové žľazy sú viazané na chlpovú pošvu, majú nepríjemný zápach a pes ich má
veľmi málo. Mazové žľazy sú viazané na chlpy, na prítomnosť chlpov. Medzi
pokožkové útvary kože (epidermálne) patria u psa chlpy, chodidlové vankúšiky,
pazúriky a mliečna žľaza (mamma).
Chlpy (pilli) pokrývajú povrch tela a tvoria srsť. Chlpy sú tenké zrohovateľné
vlákna, ktoré kryjú kožu. Každý chlp má koreň a stonku. Srsť sa skladá z chlpov. Pevné
a hrubé hlavné chlpy, pesiky tvoria kryciu srsť. Kratšie, jemnejšie a hustejšie chlpy
tvoria podsadu. Jej úlohou je zlepšovať tepelnoizolačné vlastnosti osrstenia. Niektoré
plemená psov nemajú na tele srsť – naháči, existujú dlhosrsté psy bez podsady napr.
maltézsky psík. Podľa dĺžky a štruktúry srsti rozoznávame tri základné typy osrstenia
psov:
1. krátkosrsté psy – doberman, boxer, pointer, atď.
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2. hrubosrsté psy – bradáč, hrubosrstý foxteriér, slovenský hrubosrstý stavač,
nemecký drôtosrstý stavač, atď.
3. dlhosrsté psy – kólia, slovenský čuvač, kokeršpaniel, pudel, bobtail, briard,
havanský psík, komondor, puli, atď.

Obrázok 5: Stavba srsti
Chodidlové vankúšiky (tori) sú to zrohovatené, bezsrsté kožné útvary, sú tvorené
kožou, podkožným väzivom a tukovým väzivom. Svojou elasticitou tlmia nárazy pri
našľapovaní a chránia kosti hrudníkovej a panvovej končatiny pri zaťažení. V škáre
vankúšikov sú potné žľazy, ktoré spôsobujú potiacim sa psom odtlačky. Koža medzi
prstami a koža vankúšikov je vybavená pachovými žľazami, čo má význam pre
zanechávanie individuálneho pachu v mieste pohybu psa.
Pazúriky (unguicula) sú zakončením každého prsta. Pazúrik sa skladá sa
z pazúrovej kosti, ktorá je zhora a zbokov chránená rohovinovým puzdrom. Pes
a psovité šelmy majú pazúry nevtiahnuteľné. Medzi druhým a piatym prstom býva koža
voľnejšia a vytvára kožnú riasu, ktorá pri roztiahnutých prstoch vytvára plávaciu blanu.
Táto je najviac vyvinutá u plemien psov, ktoré sú vyšľachtené na prácu vo vode, napr.
vodné psy, novofundlandský pes, landseer, írsky vodný španiel, americký vodný
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španiel, retriever, atď.
Mliečna žľaza (mamma) sučky je rozdelená do dvoch pozdĺžnych líšt. U sučky sa
nachádza 4 až 6 žliaz a každá z nich je zakončená strukom. Sučka môže mať 8 až 12
strukov. Menšie plemená majú menej strukov. Povrch žľazy je pokrytý kožou, riedko
prerastenou krycími chlpmi s potnými a mazovými žľazami.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Charakterizujte stavbu kože psa. ..........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Uveďte rozdiel medzi krycou srsťou a podsadou. ................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Charakterizujte trimovanie. U akých plemien sa vykonáva? ..............................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Podčiarknite plemená psov, ktoré nepatria medzi dlhosrsté plemená.
pudel

briard

boxer

kokeršpaniel

slovenský čuvač

bobtail

doberman
malý bradáč

havanský psík
puli

border teriér

2. Podčiarknite plemená psov, ktoré majú plávaciu blanu.
vodné psy

komondor

novofundlandský pes

landseer

nemecký ovčiak

puli

retriever

3. Preveďte na teriérovi (vyberte si plemeno) trimovanie srsti a celkovú úpravu
tohto plemena.
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.................................................................................................................................
4. Vykonajte úpravu srsti a pazúrov u yorkshirského teriéra.
.................................................................................................................................
5. Vykonajte úpravu srsti a pazúrov u kokeršpaniela.
.................................................................................................................................
6. Preveďte úpravu srsti a pazúrov u pudla.
.................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam kožnú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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8 ENDOKRINNÁ SÚSTAVA (systema glandulae endocrinnae) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi endokrinnú sústavu psa.
Reguláciu životných procesov v tele psa zabezpečuje fyziologický komplex, ktorý
nazývame neurohumorálna sústava. Tvoria ju endokrinné žľazy, nervová sústava
a zmyslové orgány. Jej funkciou je regulácia životných procesov, zabezpečenie stáleho
vnútorného prostredia v organizme. Endokrinné žľazy sú v úzkom kontakte s nervovou
sústavou, na ktorú spätne pôsobia hormóny. Endokrinné žľazy vylučujú hormóny
priamo do krvi. Riadenie endokrinných žliaz zabezpečuje vegetatívna nervová sústava
a chemické látky z krvi. Pri endokrinnej sústave pôsobí mechanizmus spätnej väzby,
ktorá zabezpečuje rovnováhu medzi riadiacim a riadeným orgánom. Do endokrinnej
sústavy zaraďujeme hypofýzu, epifýzu, štítnu žľazu, prištítne telieska, týmus,
podžalúdkovú žľazu (pankreas), nadobličky, pohlavné žľazy (semenníky, vaječníky,
placenta). Obrázok endokrinných žliaz psa viď príloha I.
Endokrinné žľazy nemajú samostatné vývody, sú intenzívne zásobené krvou, ich
výlučky (hormóny) sa vylučujú priamo do krvi. Hormóny majú úzky vzťah k centrálnej
nervovej sústave. Hormóny jednotlivých žliaz sú v určitom kladnom alebo zápornom
vzťahu. Ich nedostatok alebo prebytok môže narušiť hormonálnu rovnováhu v tele. Túto
rovnováhu hormónov v tele riadi hypofýza. Zvýšená činnosť endokrinnej žľazy sa
nazýva hyperfunkcia a znížená činnosť hypofunkcia.
Hypofýza má vedúce postavenie v endokrinnej sústave, leží v tureckom sedle
klinovej kosti na báze lebkovej dutiny. Má nepravidelný vajcovitý tvar. Je obalená
tvrdou plenou a väzivovým púzdrom. Predná časť sa nazýva adenohypofýza, je to
žľaznatý lalok, ktorá produkuje dôležité hormóny ako rastový hormón, tyreotropný
hormón, gonadotropné hormóny, kortikotropný hormón, luteinizačný hormón,
luteotropný hormón, prolaktín. Neurohypofýza je nervový lalok, ktorý produkuje dva
dôležité hormóny, a to vazopresín a oxytocín.
Epifýza je malá žľaza uložená v zadnej časti medzimozgu a produkuje hormón
melatonín.
Štítna žľaza sa nachádza v blízkosti priedušnice, jej funkcia závisí od množstva
47

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

jódu vo vode a v potrave. Hormóny, ktoré produkuje ovplyvňujú metabolizmus tukov,
bielkovín, sacharidov, pôsobia na krvný obeh, dýchanie, na rast a na správnu funkciu
nervovej sústavy.
Prištítne telieska sú štyri drobné žľazy, ktoré ležia na boku štítnej žľazy. Produkujú
parathormón, riadiaci hospodárenie organizmu s minerálnymi látkami.
Týmus je detská žľaza, ktorú majú dobre vyvinuté šteňatá, v dospelosti zaniká.
Začína sa postupne zmenšovať už od 2.- 3. týždňa veku šteňaťa.
Podžalúdková žľaza (pankreas) sa nachádza v blízkosti žalúdka, porucha jej
funkcie, nedostatok inzulínu spôsobuje u psov ochorenie cukrovku, ktorá je v súčasnosti
veľmi rozšírená. Jej endokrinnou funkciou je tvorba hormónov, ako je inzulín a
glukagón. Exokrinnou funkciou podžalúdkovej žľazy je tvorba enzýmov.
Ďalšou žľazou sú nadobličky, párové žľazy ležiace v blízkosti obličiek
a produkujúce glukokortikoidy a mineralokortikoidy. Tieto hormóny ovplyvňujú
obehovú sústavu, metabolizmus a pôsobia protizápalovo.
Pohlavné žľazy produkujú pohlavné bunky a pohlavné hormóny. Zo samčích
pohlavných hormónov je to testosterón a androsterón, zo samičích pohlavných
hormónov estrogény, gestagény a placenta, ktorá vyživuje plod, produkuje relaxín.
Všetky pohlavné hormóny pôsobia na optimálnu činnosť pohlavnej sústavy.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Charakterizujte funkciu endokrinnej sústavy. ......................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.

Definujte pojem hypofunkcia. .............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

3. Uveďte v akej endokrinnej žľaze sa vytvára hormón oxytocín. ...........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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4. Zopakujte si hormóny pohlavných žliaz u psa. ....................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Podčiarknite endokrinné žľazy psa:
štítna žľaza

pohlavné žľazy

prištítne telieska

slezina

týmus

miazga

2. Popíšte na obrázku aspoň 5 endokrinných žliaz psa.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam endokrinnú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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9 POHLAVNÁ SÚSTAVA (systema genitalia) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi pohlavnú sústavu psa.
Kým všetky ostatné sústavy zabezpečujú zachovanie existencie jedinca, pohlavné
ústroje slúžia na zachovanie rodu a na rozmnožovanie. Rozmnožovanie je jeden zo
základných prejavov živej hmoty. Podstatou pohlavného rozmnožovanie je vznik
nového jedinca splynutím dvoch zárodočných buniek – samčej (spermie) a samičej
(vajíčka). Pohlavnú sústavu rozdeľujeme na samčiu a na samičiu.
9.1 Samčia pohlavná sústava (organa genitalia masculina)
Medzi pohlavné ústroje psa patria semenník, prísemenník, semenovod, pohlavný
úd, prídavné pohlavné žľazy (semenné vačky, prostata, bulbouretrálne žľazy). Úlohou
samčích pohlavných orgánov je vytvárať samčie pohlavné bunky (spermie)
a dopravovať ich do pohlavných ústrojov samíc. V pohlavných žľazách psa sa tvoria
špecifické samčie pohlavné hormóny (testosterón, androsterón).
9.2 Samičia pohlavná sústava (organa genitalia feminina)
V pohlavných orgánoch samíc sa tvoria samičie pohlavné bunky (vajíčka)
a hormóny. Slúžia na zahniezdenie oplodneného vajíčka v maternici a na vývoj zárodku
a plodu, ktorý sa končí narodením nového jedinca. Pohlavné orgány samice
rozdeľujeme na vnútorné pohlavné ústroje (vaječníky, vajcovody, maternica) a na
vonkajšie pohlavné ústroje (pošva a vulva).
Vaječník sučky

je hrboľatý, tuhoelastický, dlhý 2 cm, obalený vaječníkovým

vakom. Maternica je dutý orgán, v ktorom sa vyvíja zárodok. Skladá sa z tela, z rohov
a z krčka maternice. U mäsožravcov je maternica dvojrohá-rozdelená (uterus bicornis
subseptus). Stena maternice sa skladá zo sliznice, zo svalovej vrstvy a zo serózy.
Vajcovod je poprehýbaná trubička idúca od vaječníka do maternicového rohu.
Vajcovod sučky je dlhý 8-10 cm. Pošva je uložená v panvovej dutine, ventrálne od
konečníka. Kraniálne nadväzuje na maternicu, kaudálne pokračuje ako pošvová
predsieň. Vulva je vstupom do pohlavných orgánov samíc. Podklad vulvových pyskov
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tvorí tukové a elastické väzivo.

Obrázok 6: Pohlavné orgány samice
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9.2.1 Pohlavný cyklus samice (sučky)
Vlastná činnosť pohlavných orgánov nastáva v čase pohlavnej dospelosti (puberty).
Pohlavná činnosť samcov trvá dlhšie ako u samíc. U samíc nastávajú v období
pohlavného života pravidelne sa opakujúce zmeny na pohlavných orgánoch, súčasne zo
zmenami správania. Tieto zmeny nazývame pohlavný cyklus (rujový cyklus). Ruja je
fyziologický proces. U sučky sa ruja vyskytuje dvakrát za rok (diestrické zviera).
Rujový cyklus riadi centrálna nervová sústava a gonadotropné hormóny predného
laloku hypofýzy. Sučka pohlavne dospieva vo veku 7-10 mesiacov, vtedy nastáva prvá
ruja. Sučka patrí medzi diestrické zvieratá, ktoré majú ruju dvakrát ročne, ale sú aj
sučky, ktoré majú ruju raz za rok. Ruja sa skladá zo štyroch období, ktoré tvoria
estrálny cyklus. Tieto obdobia sú proestrus (obdobie pred vlastnou rujou), estrus
(obdobie ruje), metestrus (obdobie po ruji) a diestrus (obdobie relatívneho pokoja).
Pripúšťanie sučky je riadený pohlavný akt, párenie pri ktorom nastáva pohlavné
spojenie samca a samice. V kynológii sa používa termín nakrytie suky. Z toho sú
odvodené i ďalšie výrazy ako krycí pes, doba krytia, krycí list, potvrdenie o nakrytí,
atď. Poznáme dva spôsoby pripustenia sučky, prirodzené pripúšťanie (párenie) a umelé
oplodnenie formou inseminácie.
Gravidita sučky trvá v priemere 63 dní (58-70 dní). Je to obdobie vývinu zárodkov
a plodov od oplodnenia vajíčok po pôrod.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Charakterizujte, čo je podstatou pohlavného rozmnožovania. .............................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Vymenujte pohlavné orgány psa. .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Zopakujte si pohlavný cyklus sučky. ....................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
4. Aký typ maternice je u mäsožravcov? ..................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Koľkokrát do roka sa vyskytuje ruja u vlčice a u sučky? .....................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Pozorujte na danom psovi (sučke) ako prebieha ruja sučky.
.................................................................................................................................
2. Pripravte gravidnú sučku na pôrod.
.................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam pohlavnú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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10 NERVOVÁ SÚSTAVA (systema nervosum) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi nervovú sústavu psa.
Nervová sústava umožňuje zvieraťu prispôsobovať činnosť jednotlivých sústav
a celého organizmu meniacim sa podmienkam vnútorného a vonkajšieho prostredia.
Nervová sústava tak plní významnú kontrolnú a riadiacu funkciu. Nervová sústava sa
skladá z centrálnej nervovej sústavy, z periférnej nervovej sústavy a z vegetatívnej
nervovej sústavy. Centrálnu nervovú sústavu tvorí mozog a chrbtová miecha. Periférna
nervová sústava sa skladá z hlavových nervov, miechových nervov, vegetatívnych
nervov a z ganglií.
Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je nervová bunka
(neurón). Neurón sa skladá z tela a z výbežkov. Dendrity sú kratšie výbežky,
stromčekovite rozšírené. Neurity sú dlhé výbežky, dlhé až 1m, nerozvetvené a vedú
vzruchy z bunky.
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Obrázok 7: Nervová bunka (neurón)
Miecha je časťou centrálnej nervovej sústavy obsahuje nervové dráhy, ktoré spájajú
kraniálne a kaudálne nervové ústrojenstvá. Miecha sa delí na chrbtovú a predĺženú.
Chrbtová miecha je uložená v chrbtovom kanáli. Rozdeľuje sa na tieto: krčnú, hrudnú,
bedrovú a krížovú. Kraniálne pokračuje miecha predĺženou miechou. Kaudálne končí
miecha medzi šiestym bedrovým a prvým krížovým stavcom. Mozgovo-miechové
obaly sú tvrdá plena, pavúčnica a mäkká plena. Mozog a miecha riadia a koordinujú
jednotlivé tkanivá a orgány prostredníctvom periférnych nervových vlákien. Mozgové
nervy tvoria samostatnú skupinu dvanástich párových nervov, ktoré vystupujú priamo
z mozgu a inervujú hlavu. Miechové nervy inervujú trup a končatiny. Vegetatívne nervy
inervujú vegetatívny systém.
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10.1 Fyziológia nervovej sústavy
Základná vlastnosť nervovej sústavy je vedenie a spracovanie vzruchov
z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Vzruch vzniká pôsobením podnetu na receptor.
Receptory sú základné funkčné jednotky, ktoré zachytávajú fyzikálne, chemické
a biologické podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Receptory rozdeľujeme na
exteroreceptory a interoreceptory. Exteroreceptory sa dráždia podnetmi pôsobiacimi
z vonkajšieho prostredia (čuch, zrak, sluch, receptory v koži). Interoreceptory dráždia sa
podnetmi pôsobiacimi z vnútorného prostredia organizmu (srdce, svaly, cievy, žľazy).
Reflex je funkčná jednotka nervovej sústavy. Je to prevod vzruchu z receptora do
centra a odtiaľ na efektor nervovou cestou. Prevod prebieha vo forme reflexného
oblúka. Reflexy rozdeľujeme z rôznych hľadísk. Podľa vzniku a trvania poznáme
reflexy jednoduché, nepodmienené a podmienené. Nepodmienené reflexy prebiehajú
priamo bez účasti mozgovej kôry. Je to vrodený a dedičný reflex v rámci druhu. Je
nemeniteľný a trvalý. Najdôležitejšiu skupinu nepodmienených reflexov tvoria
inštinkty, objavujú sa hneď po narodení a trvajú celý život (obranný inštinkt, potravový
inštinkt). Ide tiež o inštinkty typické pre určité životné obdobia (pohlavný inštinkt).
Podmienený reflex je získaný na základe nepodmieneného reflexu, je meniteľný
a dočasný. Jeho činnosť prebieha za účasti veľkého mozgu. Delíme ich na pohybové,
orgánové, potravové, obranné, pohlavné, súčasné, oneskorené, atď. Mechanizmus
vzniku podmienených reflexov najlepšie definujú Pavlovove pokusy so psami.
Hladnému psovi dáme potravu a súčasne zazvoníme. V mozgu sa podráždia dve centrá:
potravové a sluchové. Potravové vyvolá slinenie, po určitom čase stačí psovi zazvoniť
a pes vylučuje sliny bez predloženia potravy. Útlm je tiež prejavom činnosti mozgovej
kôry, chráni organizmus pred preťažením. Medzi ďalšie prejavy mozgovej činnosti patrí
spánok a hypnóza.
Centrálna nervová sústava dostáva potrebnú energiu hlavne zo sacharidov,
z ktorých je jej dôležitým zdrojom glukóza. Na rozdiel od iných telových tkanív, ktoré
potrebujú inzulín pre uľahčenie difúzie glukózy cez bunkové membrány, dostáva
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centrálna nervová sústava glukózu pomocou jednoduchej difúzie a nepotrebuje inzulín.
Centrálna nervová sústava predstavuje 2% z celkovej telesnej hmotnosti tela psa, ale
spotrebuje v priemere 20% z celkovej spotreby kyslíka. Pre zaistenie normálnej funkcie
musí byť centrálna nervová sústava neustále dostatočne prekrvená. Mozgové bunky sa
pri pomerne krátkom prerušení alebo výraznom znížení dodávky krvi do centrálnej
nervovej sústavy poškodzujú. Dýchacie a kardiovaskulárne centrá sú voči hypoxii
a anoxii odolnejšie, ale citlivosť mozgu dospelého jedinca k hypoxii alebo anoxii je
omnoho väčšia než citlivosť mozgového tkaniva novonarodených mláďat.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Charakterizujte nervovú sústavu psa. ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Uveďte základné časti neurónu. ...........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Charakterizujte nepodmienené reflexy. ................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Definujte receptor. ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Charakterizujte podmienené reflexy. ....................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nervovú sústavu psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučujúceho dňa?
.......................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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11 ZMYSLOVÉ ORGÁNY (organa sensuum) 10 dní
Cieľ: Naučiť a precvičiť so žiakmi zmyslové orgány psa.
Zmyslové orgány sú receptory nervovej sústavy, ktoré zachytávajú podnety
fyzikálnej a chemickej povahy a odovzdávajú ich vo forme vzruchov do centrálnej
nervovej sústavy. Obsahujú zmyslové recepčné bunky, ktoré citlivo reagujú na podnety.
Medzi zmyslové orgány patria čuch, sluch, zrak, hmat a chuť.
11.1 Čuchový ústroj (organum olfactus)
Čuchový ústroj je uložený v kaudálnej časti nosovej dutiny, v čuchovej oblasti.
Čuchová sliznica je rozložená na povrchu čuchovej kosti, plocha čuchovej sliznice je
prispôsobená potrebám zvieraťa. U šeliem je plocha tejto sliznice 2000 mm2. Na 10
mm2 pripadá 1 až 2 milióny čuchových buniek. Čuchový recept slúži na vyhľadávanie
potravy,

orientáciu

v priestore

a vyhľadávanie

sexuálneho

partnera.

V tomto

ústrojenstve sa okrem spracovania vlastných čuchových vnemov vytvára i základ tzv.
pachovej pamäti, ktorá je dôležitá na rozlišovanie jednotlivých pachov. Pes má približne
49-krát citlivejší čuch ako človek. Tento zmysel je vyvinutý hneď po narodení šteňaťa.
Kým sluch a zrak začínajú byť funkčné až približne koncom druhého týždňa života.
Napríklad pes na základe výborného čuchu reaguje aj na náladu svojho pána. Cvičitelia
poľovných psov z praxe vedia, že psovi je príjemný pach zajaca, bažanta, holuba. Pri
práci psa na stope rozlišuje pes dva druhy pachov, a to druhový a individuálny.
Druhový je pach určitého druhu zvieraťa (líšky, diviaka). Každé zviera má i tzv.
individuálny pach, ktorý je jemu vlastný a odlišuje sa ním od ostatných jedincov svojho
druhu. Preto starší a skúsenejší pes prinesie len toho zajaca, s ktorým bola stopa
urobená a iného si nevšíma.
11.2 Sluchový a statický ústroj (organum vestibulocochleare)
Sluchové ústrojenstvo je sídlom druhého najdôležitejšieho zmyslu psa. Tvoria ho
orgány sluchu a rovnováhy. Pes vníma zvuk do 36 000 hertzov. Sluchový orgán (ucho)
sa skladá z troch častí: vonkajšie ucho, stredné ucho a vnútorné ucho.
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Vonkajšie ucho sa skladá z ušného boltca (ušnica) a z vonkajšieho zvukovodu.
Ušnica sa skladá z elastickej chrupavky, ktorá je na povrchu potiahnutá jemnou kožou.
Prijíma zvukové vlny, ktoré sa ďalej šíria do stredného ucha cez zvukovod. U psov
máme rôzne tvary ušníc, napríklad krátke vztýčené uši, ovisnuté uši, polovztýčené uši,
netopierie uši, atď. Vonkajší zvukovod je kanálik, ktorý vedie do stredného ucha, má
rúrkovitý tvar a v jeho stene sa nachádzajú mazové žľazy, ktoré produkujú ušný maz.
Ušný maz chráni ušný bubienok pred vysychaním a prenikaním cudzích telies.
Stredné ucho je dutina, v ktorej je uložený prevodný systém zvukových vĺn
v podobe bubienku a sluchových kostičiek (kladivko, nákovka, šošovkovitá kosť,
strmienok). Bubienok sa pri nárazoch zvukových vĺn rozochvieva a prenáša ich na
sluchové kostičky stredného ucha.
Dutina vnútorného ucha nie je jednotná, je to labyrint vystlaný väzivom. Bludisko
má tri časti: predsieň, slimák a polkruhové chodbičky. Vzruchy z chodbičiek a vačkov
vedú nervové dráhy do mozočka. Statokinetický receptor zaisťuje orientáciu hlavy
v priestore a udržanie rovnováhy tela.
11.3 Zrakový ústroj (organum visum)
Oko slúži na orientáciu v priestore, rozlišuje svetlo, tmu a farebné videnie.
Mäsožravce majú oči umiestnené vpredu, je to kvôli odhadu pri love. Pes vidí
čiernobielo. Oko je spojené zrakovým nervom s mozgom. Zrakový nerv leží v zadnej
časti oka. Zobrazená informácia sa prenáša zrakovým nervom do mozgu. Zrakový ústroj
sa skladá z očnej gule a z prídavných očných orgánov.
Očná guľa je párový orgán uložený v očnici, má tri vrstvy vonkajšiu, strednú
a vnútornú. Vonkajšia vrstva sa skladá z bielka a rohovky. Stredná sa skladá z cievovky,
riasnicového telesa a z dúhovky. Vnútorná vrstva sa skladá zo sietnice. Sietnica
obsahuje tyčinky, čapíky, bipolárne a gangliové bunky. Obsah očnej gule tvorí šošovka,
sklovec, očné komory.
Prídavné očné orgány chránia oko pred mechanickým poškodením a pohybujú
očnou guľou. Patrí sem očnica, okohybné svaly, slzné ústroje, spojovka a viečka.
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Pozadie oka sa nazýva sietnica a predstavuje film, na ktorom sa obraz predmetu
zobrazí. Zrak psa má menší význam v jeho živote ako čuch a sluch, ale aj tak je veľmi
dôležitý pre jeho normálnu orientáciu. Pes vidí za šera lepšie ako človek, v noci vidí
jasnejšie, ostrejšie, pri slabom osvetlení sa dokáže v priestore lepšie orientovať.
V úplnej tme však nevidí.

11.4 Hmat
Koža sprostredkováva kontakt s vonkajším prostredím, jej receptory sú citlivé na
vnímanie tlaku, chladu, tepla, bolesti a dotyku. Takmer vo všetkých tkanivách sa
nachádzajú receptory bolesti. Rozdiely v citlivosti u plemien možno hľadať v ich
povahe a v psychickej pohode. Dotyk je vnímaný nervovými zakončeniami. Bolesť
vzniká ako dôsledok veľmi silného pôsobenia podnetu na niektorú časť živého tela.
Bolesť je vnímaná voľnými nervovými zakončeniami nielen v koži, ale aj v ostatných
orgánoch. V dôsledku bohatého zásobenia kožnej škáry a podkožia receptormi, podnety
pôsobia na viac receptorov súčasne. Preto sa rozlišuje nielen dotyk, ale aj rôzne stupne
tlaku, tepla, chladu, bolesti, ale aj drsnosť, hladkosť, vlhkosť, suchosť, tvrdosť a iné
vlastnosti predmetov, ktorých sa koža psa dotýka.
11.5 Chuťový ústroj (organum gustus)
Chuťový ústroj sa nachádza v chuťových pohárikoch jazyka. Pes rozlišuje 4
základné chute: slanú, sladkú, kyslú a horkú. Receptor chuti podporuje u psa sekréciu
tráviacich štiav a celkovú aktivitu tráviaceho ústrojenstva. Hrot jazyka je citlivý na
sladké a slané, sliznica koreňa jazyka na horké, bočné okraje vpredu na slané, vzadu na
kyslé. Chuť je ovplyvnená stavom vnútorného prostredia organizmu a umožňuje
udržiavať rovnováhu výživy. To sa prejavuje tým, že zvieratá si vyberajú také druhy
potravy, ktoré obsahujú látky, ktorých je vo vnútornom prostredí organizmu nedostatok.
Najčastejšie to býva pri nedostatku niektorých vitamínov a solí.
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Vymenujte základné časti stredného ucha. ...........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Aká je funkcia statokinetického receptora? ..........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Z akých častí sa skladá zrakový ústroj? ................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. V akej časti oka leží zrakový nerv a aká je jeho funkcia? ....................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Názorne na dvoch psoch porovnajte stavbu oka a všímajte si spojivku a jej
zafarbenie.
.................................................................................................................................
2. Pozrite a porovnajte ucho weimarského stavača, nemeckého ovčiaka a baseta.
Uveďte v čom je rozdiel.
.................................................................................................................................
3. Prakticky si precvičte čistenie vonkajšieho zvukovodu psa.
.................................................................................................................................
4. Prakticky si precvičte podanie očných kvapiek do oka psa.
.................................................................................................................................
5. Správne odpovede zakrúžkujte:
1. Uveďte z akých častí sa skladá vonkajšie ucho:
a) ušný boltec a vonkajší zvukovod
b) ušný boltec a ušnica
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c) vonkajší zvukovod a bubienok
2. Správne označte sluchové kostičky psa:
a) kladivko, náčuvka, strmeň, šošovkovitá kosť
b) kladivko, nákovka, strmienok, šošovkovitá kosť
c) kladivko, nákovička, strmeň, šošovkovitá kosť
3. Do koľko hertzov vníma pes zvuk:
a) 37 000
b) 38 000
c) 36 000
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zmyslové orgány psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.................................................................................................................................
Hodnotenie vyučujúceho: (slovne, známkou)...................................................................
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Celkové hodnotenie žiaka za ročník
Pri celkovom hodnotení žiaka druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie so
zameraním na kynológiu kladieme dôraz na vzťah žiaka k práci a k praktickým
činnostiam. Posudzujeme aktivitu, samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu žiaka. Žiak by
mal po absolvovaní výučby týchto cvičení ovládať základy anatómie a fyziológie psa,
výživy a etológie psa. Tieto vedomosti by mu mali pomáhať rozvíjať svoj potenciál
v ďalšom štúdiu a nadviazať na ďalšie predmety ako je chov psov, zdravotná
starostlivosť o psa, výcvik psa, reprodukcia psa, canisterapia a posudzovanie exteriéru
psa. Žiak by mal ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. Žiaka hodnotíme
podľa zásad hodnotenia klasifikácie vyučovacích predmetov s prevahou praktického
zamerania. To znamená, že hodnotíme stupňom výborný až nedostatočný.
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Záver
Pracovný zošit Anatómia a fyziológia psa, výživa a etológia psa pre žiakov druhého
ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním kynológia je moderná učebná
pomôcka. Umožňuje prehĺbenie vedomostí z anatómie a fyziológie psa, výživy
a etológie psa. Je rozdelený do kapitol, v ktorých si žiaci v pracovných úlohách
precvičujú svoje získané vedomosti. Cieľom pracovného zošita je, aby sa v jednotlivých
témach prepájali teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Je dôležité, aby
získané vedomosti žiakov nadväzovali na ďalšie odborné predmety v treťom a štvrtom
ročníku zamerania tohto študijného odboru. Každý kynológ a chovateľ by mal poznať
základnú stavbu tela psa, fyziologické funkcie orgánov, koordináciu fyziologických
procesov v tele psa, výživu a etológiu psa. Všetky tieto poznatky sú dôležité pri chove
psov, ich výcviku, charakteristike exteriéru, pri spoznávaní zdravotných problémov
a pri reprodukcii. Pre majiteľa a chovateľa psa je veľmi dôležité, aby rozumel svojmu
psovi. Anatómia, fyziológia, výživa a etológia k tomu patria.
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Príloha A

Kostra psa
1. čeľusť

10. krížová kosť

2. sánka

11. chvostové stavce

3. temenná kosť

12. lopatka

4. nosič

13. ramenná kosť

5. čapovec

14. vretenná kosť

6. štvrtý krčný stavec

15. lakťová kosť

7. šiesty krčný stavec

16. zápästné kosti

8. desiaty hrudníkový stavec

17. záprstné kosti

9. tretí bedrový stavec

18. kosti prstov hrudníkovej končatiny
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19. druhé rebro
20. ôsme rebro
21. hrudná kosť
22. rebrové chrupky
23. panvová kosť
24. stehnová kosť
25. holenná kosť
26. lýtková kosť
27. predpätové kosti
28. podpätové kosti
29. kosti prstov panvovej končatiny
30. sezamské kosti dvojhlavého lýtkového svalu
31. kolenná kosť
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Príloha B

Kostra hlavy psa
1. čeľusť

9. medzitemenná kosť

2. čelová kosť

10. spánková kosť

3. slzná kosť

10a. šupinová časť spánkovej kosti

4. zvislá platnička podnebnej kosti

10b.bradavkový výbežok spánkovej

5. jarmová kosť

kosti

6. nosová kosť

10c. bubienková časť spánk. kosti

7. rezáková kosť

11. tylová kosť

8. temenná kosť

12. sánka
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Príloha C

Chrbtica psa
1. nosič
2. čapovec
3. krčné stavce
4. hrudníkové stavce
5. bedrové stavce
6. krížová kosť
7. chvostové stavce
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Príloha D

Svalová sústava psa
1. žuvač

9. vonkajší šikmý brušný sval

2. kývač hlavy

10. hlboký prsný sval

3. ramenný dvíhač hlavy

11. vnútorný šikmý brušný sval

4. plecovobočníkový sval

12. stredný zadnicový sval

5. trapézovitý sval

13. napínač širokej fascie

6. deltovitý sval

14. dvojhlavý stehnový sval

7. trojhlavý ramenný sval

15. šľacha trojhlavého lýtkového

8. najširší chrbtový sval

svalu
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Príloha E

Vnútorné orgány psa
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Príloha F

Chrup psa
I - rezáky - dentes incisivi
I1 - klieštik
I2 - stredniak
I3 - krajniak
C - špiciaky - dentes canini
P - premoláre - dentes premolares (P1, P2, P3, P4)
M - moláre - dentes molares (M1, M2, M3)
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Príloha G

Srdce psa
1. sinoatriálny uzlík

8. ľavá predsieň

2. predsieňovokomorový uzlík

9. pravá predsieň

3. predsieňovokomorový zväzok

10. medzipredsieňová priehradka

4. ľavé rameno

11. medzikomorová priehradka

5. pravé rameno

12. ľavá komora

6. priehradkovookrajový trámec

13. pravá komora

7. Purkyňove vlákna
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Príloha H

Obličky psa
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Príloha I

Endokrinné žľazy psa
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Názov tematického celku: 1 Výživa psov
Názov témy: 1. 1 Základné pojmy vo výžive psov
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť žiakom význam výživy psov a oboznámiť ich zo
základnými pojmami.
Teoretické východiská: Úlohou výživy psov je v jednotlivých fázach ich života
zabezpečiť optimálnu potrebu živín potrebných pre správny rast a plnenie funkcií
orgánových sústav psa. Cieľom výživy je zabezpečiť optimálny zdravotný stav,
výkonnosť zvierat a ich dlhovekosť. Na to, aby sme sa v širokej ponuke krmív
a spôsobov výživy vedeli zorientovať, potrebujeme poznať a pochopiť základné pojmy.
1.Kŕmna dávka – množstvo podávaného krmiva, zabezpečujúce potrebné živiny
v priebehu jedného dňa.
Kŕmna dávka môže byť:
Záchovná – energia dávky pokrýva potreby pre udržanie fyziologického
pokojového stavu zdravého psa.
Produkčná – energia dávky zahŕňa okrem záchovnej dávky aj energiu potrebnú na
výkon zdravého psa.
Kŕmna dávka gravidných a laktujúcich súk – dávka zahŕňa v sebe aj energiu pre
rast a vývin šteniat a produkciu mlieka.
2. Stráviteľnosť krmiva – je rozdiel medzi množstvom živín prijatých v krmive
a množstvom živín využitých organizmom psa. Nestrávené živiny sú vylúčené
von z organizmu vo forme výkalov.
3. Konzistencia – je posudzovaná na základe pomeru vody a sušiny v krmive.
4. Kŕmna zmes – je homogénne krmivo obsahujúce viacero zložiek. Ako celok
obsahuje všetky potrebné živiny pre konkrétneho jedinca.
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Uveďte minimálne tri príklady na typy konzistencií krmiva.
2. Zopakujte si, čo je hlavným cieľom výživy psov.
3. Charakterizujte, aké druhy kŕmnych dávok poznáme.

Postup nadobúdania zručnosti:
1. Vysvetlite pojmy kŕmna dávka, stráviteľnosť krmiva, konzistencia
a kŕmna zmes
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem, čo je hlavným cieľom výživy psov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Ovládam charakterizovanie základných pojmov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Viem vymenovať druhy kŕmnej dávky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

4. Viem charakterizovať kŕmnu zmes?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa : známkou
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Názov tematického celku: 2 Základné živiny v krmive psa
Názov témy: 2.1. Bielkoviny
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s funkciou, zdrojmi, druhmi bielkovín
Teoretické východiská:
Bielkoviny sú látky zložené z prvkov C, O, N, H, P a S. Tvoria základnú zložku
orgánov a tkanív. Sú taktiež nevyhnutné pre obnovu tkanív a rast organizmu, podieľajú
sa aj na tvorbe enzýmov a hormónov, nájdeme ich aj v krvi. Pri nedostatku ostatných
zložiek krmiva sú schopné poslúžiť ako náhradný zdroj energie. Sú druhovo špecifické.
Rozlišovacím znakom bielkovín je aminokyselinové zloženie bielkovín. Aminokyseliny
rozlišujeme na esenciálne a neesenciálne. Potreba bielkovín v krmive pre psov v bežnej
záťaži je 22 % v sušine.
Postup nadobúdania vedomostí a zručností:
1. Uveďte rozdiel medzi esenciálnymi a neesenciálnymi aminokyselinami.
2. Zaraďte nasledovné aminokyseliny do kategórií:
alanín, histidín, aspartát, cysteín, fenylalanín, izoleucín, glycín, tyrozín, treonín,
lyzín.
Esenciálne aminokyseliny:

Neesenciálne aminokyseliny:

3. Uveďte aspoň tri zdroje bielkovín používané vo výžive psov.
4. Charakterizujte pojem stráviteľnosť bielkovín.
5. Vyhľadajte v učebnici príznaky nedostatku bielkovín.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem charakterizovať stráviteľnosť bielkovín?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Ovládam aspoň tri príznaky nedostatku bielkovín?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2 Základné živiny v krmive psa
Názov témy: 2.2. Sacharidy
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s funkciou, zdrojmi, druhmi sacharidov
Teoretické východiská Hlavnou funkciou sacharidov v organizme psa je poskytovať
energiu na prebiehajúce životné procesy. Energetická hodnota jedného gramu
sacharidov je 17,2 kJ. Zúčastňujú sa na regulácii metabolizmu dusíkatých látok,
ovplyvňujú funkciu tráviacej sústavy. Ich nadbytočné množstvo v tele je ukladané do
zásob vo forme podkožného tuku. Zvýšená potreba sacharidov v krmive psa je v období
gravidity a laktácie suky.
Sacharidy rozdeľujeme na:

monosacharidy,

oligosacharidy,

polysacharidy.
Priamo využiteľná je len energia z jednoduchých cukrov. V krmive sa nachádzajú
vo forme obilných škrobov zo pšenice, ovsa, jačmeňa ale tiež z kukurice či zemiakov.
Vďaka svojmu zloženiu sacharidy možno označiť aj za bezdusíkaté látky a práve
s týmto označením sa stretneme na obaloch kompletných krmív. Ich podiel v týchto
krmivách tvorí približne 32 %.
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Uveďte hlavnú funkciu sacharidov v organizme psa.

2.Vymenujte rozdelenie sacharidov.
3. Uveďte obdobia, kedy má pes zvýšenú potrebu sacharidov.
4. Vymenujte zdroje sacharidov pridávané do kompletných krmív.
5. V akej forme ukladá organizmus zásoby sacharidov.

Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem vymenovať zdroje sacharidov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Ovládam hlavnú funkciu sacharidov v organizme psa?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2 Základné živiny v krmive psa
Názov témy: 2.3. Tuky
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s funkciou, zdrojmi, druhmi tukov
Teoretické východiská: tuky sú estery glycerolu a vyšších mastných kyselín. Vo
výžive psa majú dôležitý význam. Poskytujú ešte viac energie ako 1 g sacharidov a to až
38,5 kJ na 1 g. Ďalej sú zdrojom dôležitých mastných kyselín, ktoré sú prenášačmi
vitamínov rozpustných v tukoch. Poskytujú ochranu vnútorných orgánov a podieľajú sa
na termoregulácii organizmu. Ich nadbytok ale i nedostatok v kŕmnej dávke spôsobuje
vážne problémy.
Tuky rozdeľujeme na:
Živočíšne – mäso, mlieko, vajcia
Rastlinné – oleje – repkový, slnečnicový
Tuky v kŕmnej dávke, samozrejme v závislosti od zdroja, sa vyznačujú vysokou
stráviteľnosťou. Pri dlhotrvajúcej záťaži psov sú však ako primárny zdroj energie
využívané práve tuky. Potreba tukov v kŕmnej dávke závisí najmä od záťaže psa. Čim je
záťaž vyššia, tým ich potreba stúpa. Dávka tukov v krmive sa pohybuje v rozmedzí od
6% pre dospelého psa v bežnej záťaži cez 14% u pracujúcich psov až po 30% pre ťažko
pracujúce severské plemená.
Postup nadobúdania vedomostí:

1. Vymenujte funkcie tukov.
2. Vymenujte faktory, ktoré ovplyvňujú potrebu tukov v kŕmnej dávke psa.
3. Uveďte zdroje tukov, ktoré môžeme požiť v kŕmnej dávke psa.
84

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Postup nadobúdania zručností:
1.Vymenujte vitamíny rozpustné v tukoch.
2. Vyhľadajte v učebnici príznaky nedostatku tukov v kŕmnej dávke.
3. Vysvetlite, od čoho sa odvíja potreba tukov v kŕmnej dávke psa.

Sebahodnotenie žiaka:
1.Ovládam funkciu tukov v organizme psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem rozoznať príznaky nedostatku tukov v kŕmnej dávke?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2 Základné živiny v krmive psa
Názov témy: 2.4. Vitamíny
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s funkciou, zdrojmi, druhmi vitamínov
Teoretické východiská: Vitamíny sú organické látky nevyhnutné v malých množstvách
pre normálny rast a vývin zvieraťa. Fungujú ako biokatalyzátory, urýchľovače a
usmerňovače chemických reakcií v metabolizme látkovom psa. Vyskytujú sa
v krmivách rastlinného aj živočíšneho pôvodu.
Základné rozdelenie vitamínov je podľa rozpustnosti a to na:
1. vitamíny rozpustné v tukoch
2. vitamíny rozpustné vo vode.
Dlhodobý nedostatok či nadbytok vitamínov v kŕmnej dávke psa môže spôsobiť
zdravotné ťažkosti v závislosti od druhu vitamínu.
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Názov tematického celku: 2 Základné živiny v krmive psa
Názov témy: 2.5. Minerálne látky
Teoretické východiská: minerálne látky sa do organizmu psa dostávajú najmä cez soli.
Rovnako - ako vitamíny, sú potrebné pre zdravé fungovanie organizmu psa počas
celého života.
Minerálne látky rozdeľujeme do dvoch skupín:
1. Makroprvky – vyskytujú sa v tele vo väčšom množstve, tvoria hlavnú časť
anorganického podielu tela psa
2. Mikroprvky – v tele sú potrebné v menšom množstve a tvoria najmä súčasť enzýmov,
hormónov, či vitamínov. Ovplyvňujú životné procesy v organizme psa.
Postup nadobúdania vedomostí:
1.Vymenujte vitamíny rozpustné v tukoch a rozpustné vo vode.
2.Uveďte dva prvky dôležité pre stavbu kostry.
3. Uveďte mikroprvok tvoriaci krvné farbivo.
Postup nadobúdania zručností:
1. Uveďte vitamín, ktorý si pes na rozdiel od človeka vie syntetizovať sám.
2. Vyhľadajte a uveďte, aké procesy ovplyvňuje nedostatok vitamínu E
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam a poznám zdroje prvkom potrebných pre stavbu kostry psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vymenovať rozdelenie vitamínov?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: ústne
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Názov tematického celku: Tri druhy krmív a ich pôvod.
Názov témy: 3.1 Druhy krmív
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s rozdelením krmív podľa príslušných
kritérií.
Teoretické východiská: Pred tým, ako začneme pracovať s krmivami, je dôležité
ozrejmiť si ich rozdelenie a pôvod, aby sme na základe týchto a ďalších kritérií v
budúcnosti vedeli zhotoviť správnu kŕmnu dávku pre konkrétneho psa. Krmivá možno
rozdeliť do skupín podľa viacerých kritérií.
Najznámejšie delenie je podľa pôvodu:
1. Krmivá živočíšneho pôvodu – mäso, vajcia, technická krv
2. Krmivá rastlinného pôvodu – ryža, obilniny, zemiaky
Ďalším, pre nás tiež dôležitým kritériom, je obsah vlhkosti. Na základe toho
rozdeľujeme krmivá na:
1. suché - vlhkosť do 14 %
2. polosuché - vlhkosť 25 – 30 %
3. vlhké – vlhkosť viac ako 70 %
Podľa obsahu živín rozdeľujeme krmivá na:
1. kompletné
2. doplnkové
3. špeciálne
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Akostné triedy krmív: toto rozdelenie krmív je založené na základe kvality
jednotlivých zložiek a ich pomeru v krmive. Rozlišujeme nasledovné triedy:
1. Krmivá triedy Economy
2. Krmivá triedy Premium
3. Krmivá triedy Superpremium.
Postup nadobúdania zručností:
1. Prineste na hodinu vzorky suchých, polovlhkých a vlhkých krmív.
2. Opíšte, v čom vidíte vizuálny rozdiel medzi jednotlivými krmivami.
3. Pokúste sa charakterizovať ďalšie kritériá, ktoré by ste brali do úvahy pri
výbere typu krmiva.
4. Uveďte aspoň jeden druh špeciálneho krmiva a obdobie kedy ho možno
použiť.
5. Uveďte aspoň jeden druh doplnkového krmiva a obdobie kedy ho možno
použiť.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam a poznám rozdelenie krmív podľa obsahu vody v krmive?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Poznám a ovládam použitie doplnkových krmív?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 4 Kŕmenie psov
Názov témy: 4.1 Spôsoby kŕmenia psov
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s rozličnými spôsobmi kŕmenia psov – ich
výhodami a nevýhodami.
Teoretické východiská: Spôsob kŕmenia psov ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom
rade treba brať do úvahy vek psa, jeho zdravotný stav, ale i potrebu dennej energie. Ak
však máme na mysli kŕmenie zdravého dospelého psa môžeme hovoriť o dvoch
spôsoboch kŕmenia:
1. kŕmenie ad libitum
2. reštrikčné kŕmenie – obmedzujeme buď množstvo prijatého krmiva, alebo čas
príjmu.
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Spôsoby kŕmenia
Ad libitum

Reštrikcia dávok krmiva

Reštrikcia času skrmovania

Nevýhody
·menšia možnosť kontroly
množstva prijatého krmiva

Výhody
· menej náročné na čas a
prácu

·predpoklad obezity

·upokojujúci efekt pre psa

·menšia možnosť kontroly
individuálnych zmien v
príjme krmiva
·priemerná náročnosť na čas
a prácu

·submisívne zvieratá majú
väčšiu šancu dostať svoj
podiel
·lepšia kontrola dávky
krmiva

·potreba znalostí o výpočte
množstva kŕmnej dávky

·skoršie zistenie zmien v
príjme krmiva

·nepresná kontrola príjmu
krmiva

·lepšia kontrola hmotnosti
·priemerná kontrola dávky
krmiva

·náročnejšie na intenzitu
práce

·čiastočná možnosť
kontroly apetítu.

·riziko obezity
Tabuľka č. 1 : Spôsoby kŕmenia psov

Pri kŕmení dospelého psa nesmieme zabúdať ani na pravidelnosť. Dospelého psa
je vhodné kŕmiť jedenkrát denne a kŕmnu dávku podávať na večer po ukončení denných
aktivít. Krmivo je vhodné nechávať v miske 20 – 30 minút (reštrikcia času). Niektorí
majitelia psov, ktorí sú v intenzívnom tréningovom zaťažení, však volia aj alternatívu
skrmovania kŕmnej dávky priamo z ruky v priebehu tréningu.
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Postup nadobúdania vedomostí:
1. Vysvetlite pojem reštrikcia.
2. Vymenujte faktory ktoré zohľadňujete pri voľbe spôsobu kŕmenia
Postup pri nadobúdaní zručností:
1. Popíšte spôsob kŕmenia vášho psa
2. Uveďte, ktorý spôsob kŕmenia by ste zvolili pri vychudnutom psovi. Svoje
rozhodnutie zdôvodnite.
3. Čo by ste obmedzili pri kŕmení obézneho psa?

Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám pojem reštrikcia a viem vysvetliť jeho význam?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem zvoliť najvhodnejší spôsob kŕmenia pre môjho psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 4 Kŕmenie psov
Názov témy: 4.2 Hodnotenie výživného stavu psov.
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť žiakom postup a kritériá hodnotenia výživného stavu
psa.

Teoretické východiská: Hodnotenie výživného stavu sa odporúča robiť za účelom
posúdenia nutričnej vhodnosti zvolenej diéty a úrovne príjmu krmiva psom. Systém
Body Condition Scoring bol vyvinutý za účelom štandardizovať hodnotenie výživného
stavu psov a ich hmotnosti. V systéme je určená stupnica od 1 po 9, pričom hodnotenie
1 má vychudnutý pes a 9 veľmi obézny pes. Stupeň hodnotenia sa stanovuje na základe
viacerých kritérií:
- ako ľahko sú hmatateľné rebrá
-aký výrazný je pás a vrstva tuku na bruchu
- koľko má pes podkožného tuku
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- koľko má pes svalovej hmoty.
Na základe hodnotenia telesnej kondície, vieme posúdiť hmotnosť psa i využitie živín
z krmiva. Niektoré choroby súvisia s rozvojom obezity, preto je dôležité sledovať
výživný stav a hmotnosť psa.
Stupne výživného stavu:
A. Príliš štíhly:
1.: rebrá, bedrové stavce, panvové kosti a všetky telové výčnelky sú viditeľné zďaleka,
žiadny zistiteľný telový tuk, viditeľný nedostatok svalovej hmoty

Obr. č.1
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2.: Rebrá psa sú ľahko hmatateľné. Sú tiež viditeľné vrcholky bedrových stavcov.
Panvové kosti sú jemne vyčnievajúce. Brucho a pás sú viditeľne vykasané. Viditeľná
strata svalovej hmoty a nehmatateľné tukové tkanivo.

Obr. č.2
3.: Rebrá má hmatateľné a bez nadbytočnej tukovej pokrývky. Vrcholky bedrových
kĺbov sú viditeľné. Výbežky panvovej kosti sú zrejmé. Jasná línia pásu.
B. Ideálny:
4.: Rebrá sú jasne viditeľné s minimálnou vrstvou tuku. Pás výrazný, viditeľný i zhora.
Evidentná prítomnosť brušného tuku.
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Obr. č. 3
5. Rebrá sú zreteľné bez nadbytočnej vrstvy tuku. Pás je ľahko naznačený za rebrami.
Pri bližšom pozorovaní si všimnete i brušný tuk.
C. Príliš tlstý:
6. : Rebrá sú viditeľné s ľahkým nadbytkom tuku. Pás je rozoznateľný, ale nevýrazný.
Na bruchu sa nachádza vrstva tuku.
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Obr. č 4
7. : Rebrá sú ťažko viditeľné. Hrubá podkožná vrstva tuku. Tuk je prítomný i v okolí
bedier a pri koreni chvosta. Chýba pás alebo je ťažko viditeľný. Jasná prítomnosť
brušného tuku.
8.: Rebrá sú nepalpovateľné pod hrubou vrstvou tuku alebo veľmi ťažko palpovateľné.
Na bedrách a pri koreni chvosta je hrubá vrstva podkožného tuku. Línia pásu chýba.
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Obr. č. 5
9. : Tuk je uložený v podkoží hrudníka, chrbtice a koreňa chvosta. Línia pásu úplne
chýba. Ukladanie tuku je viditeľné i na končatinách a krku. Brucho je nápadne
zväčšené.

Postup nadobúdania vedomostí:
1. Vysvetlite cieľ a význam hodnotenia výživného stavu psov
2. Vymenujte a charakterizujte jednotlivé stupne výživného stavu psa
3. Vymenujte oblasti tela psa, ktoré sú pri posudzovaní najzreteľnejšie.
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Postup nadobúdania zručností:
1. Podľa uvedených kritérií sa pokúste zhodnotiť výživný stav vášho psa.
2. Pokúste sa opísať výživný stav psov svojich spolužiakov.

Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem vysvetliť princíp a význam hodnotenia výživného stavu psov?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Ovládam charakteristiky jednotlivých výživových stupňov psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
Hodnotenie učiteľa: ústne
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Názov tematického celku: 4 Kŕmenie psov
Názov témy: 4.3 Príjem energie
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť žiakom význam príjmu energie a jej využitie
v organizme psa
Teoretické východiská: Pes, podobne ako človek, si udržiava svoju telesnú teplotu na
úrovni 37 – 40 °C. Táto teplota je bežne vyššia ako teplota okolitého prostredia, preto sa
veľké množstvo prijatej energie vynakladá práve na jej dosiahnutie. Jednou z hlavných
požiadaviek kŕmenej dávky je teda okrem kvality vyššie spomínaných zložiek aj
samotný obsah energie. Obsah energie v krmive musí byť taký vysoký, aby umožnil
psom zabezpečiť energetickú rovnováhu v tele a tým fungovanie všetkých
prebiehajúcich životných procesov.
Príjem energie sa posudzuje v troch rôznych úrovniach:
1. hrubá brutto energia ( BE )
2. stráviteľná energia ( SE )
3. metabolizovateľná energia ( ME )
1.Brutto energia (BE) – uvoľňuje sa v priebehu úplnej oxidácie krmiva. Jej meranie sa
robí prístrojom – kalorimetrom.
2. Stráviteľná energia (SE) - je množstvo energie, ktoré je strávené a absorbované. Dá
sa vypočítať aj ako BE - fekálne straty energie.
3. Metabolizovateľná energia (ME) - energia je definitívne spracovaná tkanivami.
Vypočíta sa aj ako SE – straty energie močom.
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Hodnoty stráviteľnej a metabolizovateľnej energie sú závislé od zloženia krmív, ale i od
druhu zvierat. Ak chceme zistiť hodnotu metabolizovateľnej energie v krmive,
môžeme si pomôcť nasledujúcim výpočtom, pričom je potrebné poznať obsah
bielkovín, tukov a sacharidov udaných v g na 100 g krmiva.
ME [kcal/100g] = 3,5x P + 8,5x F+3,5 x CHO
P – obsah bielkovín v g / 100 g
F – obsah tuhu v g / 100 g
CHO – obsah sacharidov v g / 100 g
Výsledok v jednotkách MJ je získame prepočítaním nasledovným koeficientom:
1kJ = kcal x 4,18
Teraz už vieme, aký obsah energie má nami zvolené krmivo.

Výpočet potreby energie pre psa si môžeme zjednodušiť aj pomocou tejto tabuľky:
Denná potreba energie
Dospelý, kastrovaný pes
Dospelý pes
Neaktívny, obézny pes
Pre chudnutie
Pre priberanie
Aktívne pracujúce psy
Šteňatá do 4 mesiacov
Šteňatá od 4 mes. do dospelosti

=1.6 x RER
=1.8 x RER
=1.2-1.4 x RER
=1.0 x RER pre ideálnu hmotnosť
=1.2-1.8 x RER pre ideálnu hmotnosť
=2.0-5.0 x RER
=3.0 x RER
= 2.0 x RER

Tabuľka č. 2 : Denná potreba energie psa
RER – kľudová potreba energie – 293 kJ na kg hmotnosti 0,75 psa.
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Príklad:
Štvormesačné šteňa váži 5 kg. Vypočítajte hmotnosť kŕmnej dávky, ak vieme, že
energetická hodnota 1 kg krmiva je 3 650 kcal,. Z energetickej tabuľky vieme, že šteňa
potrebuje 860 kcal energie.
Výpočet:
1 kg krmiva ..........................3 650 kcal energie
1g krmiva ............................3,65 kcal energie

3,65 kcal .................................v 1 g
860 kcal.....................................v x g
860: 3,65: = x : 1
x= 860 / 3,65
x = 235, 6 g krmiva
Hmotnosť dennej kŕmnej dávky krmiva s uvedeným energetickým obsahom je 235,6 g.
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Postup pri nadobúdaní vedomostí:
1. Vysvetlite, aké druhy energie poznáme.
2. Uveďte vzorec na výpočet metabolizovateľnej energie
3. Vymenujte, aké údaje potrebujete vedieť aby ste ich mohli dosadiť do vzorca
metabolizovateľnej energie.
Postup nadobúdania zručností:
1. Vypočítajte hmotnosť kŕmnej dávky pre dospelého psa s hmotnosťou 20 kg, ak
energetická hodnota krmiva je 4 090 kcal / kg krmiva.
2. Vypočítajte hmotnosť kŕmnej dávky pre tri šteňatá, ak priemerne každé váži 3
kg a ich vek je 6 mesiacov. Energetická hodnota krmiva je 3870 kcal / kg.
3. Vypočítajte hmotnosť kŕmnej dávky pre dospelého 30 kg psa. Energetická
hodnota krmiva je 3920 kcal / kg.

Sebahodnotenie žiaka:
1. Rozumiem spôsobu výpočtu kŕmnej dávky?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vypočítať uvedené príklady?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 4 Kŕmenie psov
Názov témy: 4.4 Zostavenie kŕmnej dávky.
Cieľ vyučovacieho dňa: Vysvetliť žiakom spôsob prípravy kŕmnej dávky
Teoretické východiská: Východiskom pre vytvorenie kŕmnej dávky je určenie potreby
metabolizovateľnej energie podľa veku, typu fyzického zaťaženia psa a jeho veľkosti.
Tieto tabuľky sú uvedené v prílohe. Z tabuľky kalorických hodnôt vybraných potravín
potom podľa stanoveného pomeru vypočítame ich hmotnosť.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Uveďte obsah hlavných živín v krmive pre dospelého psa.
2. Uveďte obsah bielkovín v krmive rastúceho psa.
3. Uveďte zložky, ktoré tvoria krmivo a ich zdroje.

Postup nadobúdania zručností:
1. Pomocou tabuliek zostavte kŕmnu dávku pre dospelého 30 kg psa v záťaži.
2. Pomocou tabuliek zostavte kŕmnu dávku pre dve šteňatá plemena labrador vo
veku troch mesiacov s hmotnosťou 12kg/ šteňa.
3. Pomocou tabuliek zostavte kŕmnu dávku pre vášho psa.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Rozumiem spôsobu výpočtu kŕmnej dávky?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vypočítať uvedené príklady?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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ETOLÓGIA
Názov tematického celku 1 Domestikácia psa
Názov témy: 1. 1 Zmeny v dôsledku domestikácie
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť zmeny, ktorými pes v priebehu domestikácie prešiel
Teoretické východiská:
Zmeny, ku ktorým došlo v procese domestikácie psa, môžeme rozdeliť do troch skupín:
1. Morfologické
2. Fyziologické
3. Psychické
Na základe týchto zmien je dnes dostatočne dobre možné odlíšiť psa od jeho divokých
predkov. Na proces domestikácie malo okrem divokého predka vplyv aj prostredie, v
ktorom samotný proces prebiehal.
Procesu domestikácie však vždy predchádza skrotenie divožijúceho zvieraťa a nebolo
tomu inak ani v tomto prípade. Skrotené zviera ešte nemožno považovať za zviera
domestikované. Skrotenie sa týka jediného jedinca daného druhu. Domestikácia však
vplýva na celú populáciu zvierat. Zvieratá sú umelo držané v podmienkach, ktoré pre ne
vytvoril človek. Človek tiež zasahuje do výberu pohlavných partnerov a tým do ich
genetickej výbavy. U skroteného zvieraťa človek ovplyvňuje len jeho psychiku.
Domestikované však, ako sme už spomenuli, prešlo výraznejšími zmenami.
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Postup nadobúdania vedomostí a zručností:
1. V učebnici, alebo v inej dostupnej literatúre nájdite príklady pre
morfologické, fyziologické a psychické zmeny, ktorými pes prešiel.
2. Pouvažujte, aký konkrétny vplyv malo prostredie na priebeh domestikácie.
3. Vysvetlite rozdiel medzi procesom skrotenia a zdomácnenia.
4. Uveďte, ktorý proces predchádza ktorému.
5. Uveďte príklady ďalších zdomácnených zvierat, vysvetlite prečo ich človek
chová dodnes.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem charakterizovať a rozdeliť zmeny, ku ktorým došlo v priebehu domestikácie
psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vysvetliť rozdiel medzi procesom skrotenia a procesom zdomácnenia?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2. Sociálny vývin šteňaťa.
Názov témy: 2.1 Pôrod a popôrodná fáza
Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť žiakov so životom šteniat v prvých hodinách
ihneď po narodení.
Teoretické východiská: Životaschopnosť šteniat po pôrode sa určuje pozorovaním ich
prvých aktivít hneď po pôrode. Tieto aktivity a ich intenzitu nazývame biotonus. Na
základe intenzity prvých aktivít rozdeľujeme šteňatá do štyroch skupín:
1. skupina: patria sem šteňatá, ktoré sú po uvoľnení z plodových obalov ihneď
čulé a hľadajú zdroj materského mlieka.
2. skupina: šteňatá po uvoľnení z plodových obalov chvíľu ležia, potom sa
vzchopia a aktívne hľadajú matku a zdroj mlieka.
3. skupina: šteňatá sa síce snažia nájsť matku ale nie sú schopné nájsť struky. Aby
mohli začať sať materské mlieko, musia k nim byť priložené.
4. skupina: nepohybujúce sa a neaktívne šteňatá.
Medzi prvé aktivity, ktoré šteňa vykonáva, patrí sanie materského mlieka. Pomáha si
mliečnym krokom tak, že sa opiera hrudnými končatinami o struk suky a typickým
spôsobom nimi prešľapuje. Táto aktivita napomáha uvoľňovaniu materského mlieka.

Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Čo je to biotunus?
2. Vymenujte reflexy, ktoré sú nevyhnutné pre život šteňaťa.
3. Vysvetlite význam mliečneho kroku
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Postup nadobudnutia zručnosti:
1. Ak je to možné pozorujte správanie šteniat pri pôrode.
2. Sledujte v akých polohách sa šteňatá rodia.
3. Pozorované šteňatá, zatrieďte podľa uvedených kritérií do jednotlivých skupín.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem vymenovať reflexy nevyhnutné pre život šteňaťa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vysvetliť význam mliečneho kroku?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
3. Podarilo sa mi spozorovať rozdiely v správaní šteniat?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2. Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.2 Vegetatívna fáza:
Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť žiakov s priebehom vegetatívnej fázy sociálneho
vývoja šteniat.
Teoretické východiská: Vegetatívna fáza trvá prvých štrnásť dní od narodenia šteniat.
V tomto období sa šteňatá orientujú v priestore len zatiaľ veľmi slabo vyvinutým
hmatom a čuchom. Oči a aj vonkajšie zvukovody zostávajú zatvorené. Čiže šteňatá sú
prakticky slepé a hluché.
Postup nadobúdania vedomostí:
1. Ako dlho trvá táto fáza?
2. Ktoré zmysly v priebehu tejto fázy šteňatá nemajú vyvinuté?
3. Akými zmyslami sa šteňatá orientujú?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem, ako dlho trvá vegetatívna fáza?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem vymenovať zmysly, ktoré v priebehu tejto fázy u šteniat vyvinuté nie sú?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2. Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.3 Prechodná fáza
Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť žiakov s priebehom prechodnej fázy sociálneho
vývoja šteniat.
Teoretické východiská: ide o obdobie od 14. do 21. dňa života šteniat. V tomto
období sa šteňatám začínajú otvárať viečka a začínajú vidieť. Ku koncu tejto fázy
dochádza i k otvoreniu zvukovodov. Šteňatá tiež intenzívne začínajú oňuchávať okolie.
Postupne sa začínajú učiť chodiť a vnímať súrodencov. Objavujú sa tiež prejavy
zvedavosti a strachu.
Postup nadobúdania zručnosti:
1.Ktoré zmysly šteniat ukončujú v tomto období svoj vývoj?
2. Aké činnosti začínajú šteňatá v priebehu tejto fázy vykonávať?
3. Čo sa začína u šteniat prejavovať?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem ako dlho trvá prechodná fáza?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem, ktoré činnosti šteňa začína vykonávať?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2.Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.4 Vpečaťovanie – impríting
Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť žiakov s fázou vpečaťovania u šteniat
Teoretické východiská: začína sa v 3. - 4 týždni života šteniat. Je to veľmi citlivé
obdobie, pretože šteňatá si vpečaťujú rozličné, i negatívne podnety. V tomto období
zaniká sací reflex. Skracuje sa obdobie spánku a predlžuje sa aktivita šteniat. Od 30. dňa
života šteniat sa plne rozvíja sociálne správanie šteniat v rámci súrodeneckej svorky.
Začínajú sa objavovať prvé prejavy dominancie i submisivity. V tomto období je
dôležitý intenzívny kontakt s ľuďmi.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Vysvetlite význam vpečaťovania a uveďte kedy prebieha.
2. Aký reflex v tomto období zaniká a čo z toho vyplýva?
3. Aké správanie sa začína naplno rozvíjať?
4. S kým alebo čím by sa ešte šteňatá mali stretať v tomto období?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem vysvetliť význam vpečaťovania?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2 Viem, aký reflex v tomto období zaniká aj čo z toho vyplýva?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2.Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.5 Socializačná fáza
Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť žiakov s priebehom socializačnej fázy šteniat.
Teoretické východiská: Socializačná fáza začín od 7.- 8. týždňa a končí približne v 12.
týždni života šteniat. Pre šteňa začína táto fáza v podobe veľkej zmeny. Práve na
začiatku socializačnej fázy zvyčajne dochádza ku zmene majiteľa a tým i prostredia.
Šteňaťu sa dostáva individuálnej pozornosti a starostlivosti. Obdobie je dôležité i z
hľadiska tvorby vzťahov medzi človekom a psom a takisto aj inými psami. Šteňa sa učí
rozlišovať cudzie osoby od známych osôb, s ktorými žije. Je tiež dôležité, aby šteňa
prišlo do kontaktu s deťmi. S hľadiska vývoja nastáva ukončenie vývoja mozgu ako aj
fázy vpečaťovania. Šteňa v priebehu tejto fázy vykazuje známky zvedavosti a
orientačného správania.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. K akým zmenám dochádza v tomto období života šteňaťa?
2. Aký je vzťah šteňaťa k človekovi?
3. Čo sa deje s mozgom šteňaťa v tomto období?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem charakterizovať vzťah šteňa- človek?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem čo sa deje z mozgom šteňaťa v tomto období?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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3. Viem k akým zmenám dochádza v živote šteňaťa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2.Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.6 I. šteňacie štádium
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s priebehom I šteňacieho štádia.
Teoretické východiská: nastupuje približne medzi 9. až 13. týždňom a trvá asi do 4.
mesiaca života. V porovnaní s človekom môžeme toto obdobie označiť za predškolský
vek. Naplno prebieha výchova šteňaťa a to najmä v oblasti hygieny. Postupne začína
zvládať i základné povely. Je vhodné striedať podnety prostredia. Dochádza k rozvoju
koristníckeho pudu. Počas hier šteniat sa často objavujú hry v ktorých sa preskúšava
platnosť hodnostného zaradenia šteniat. Preto sa často toto štádium nazýva aj hodnostná
fáza. Takisto psovod by mal vedieť - formou hry – dať najavo svoju prevahu nad
šteňaťom.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Odkedy a ako dlho trvá táto fáza?
2. Aký pud sa v tomto období rozvíja?
3. Prečo sa toto obdobie nazýva aj hodnostná fáza?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem odkedy a ako dlho trvá táto fáza?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem, aký pud sa v tomto období rozvíja?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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3. Viem prečo sa toto obdobie nazýva hodnostná fáza?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 2. Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.7 II. šteňacie štádium
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s II. šteňacím štádiom.
Teoretické východiská: môžeme tiež hovoriť o predpubertánej fáze, ktorá trvá od
konca 4. mesiaca do konca 6. až 7. mesiaca. V tomto období je šteňa schopné naplno sa
venovať výcviku. Je dôležité, aby si psovod u šteňaťa vybudoval prirodzenú autoritu. Z
hľadiska telesného vývoja v tomto období dochádza k výmene chrupu. Začína sa tiež
rozvíjať inštinkt k lovu veľkej koristi.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Aké je časové ohraničenie tejto fáza?
2. K čomu dochádza v rámci telesného vývoja?
3. Aké inštinkty sa začínajú rozvíjať?
Postup nadobudnutia zručností:
1. Pokúste sa charakterizovať prípadne predviesť spôsoby získavania autority
u psa.

Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem, ako dlho trvá táto fáza?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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2. Viem, k čomu dochádza v rámci telesného vývoja?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
3. Viem, aké inštinkty sa začínajú rozvíjať?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
4. Viem charakterizovať a opísať spôsoby získavania autority u psa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou

119

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Názov tematického celku: 2.Sociálny vývin šteňaťa
Názov témy: 2.8 Puberta.
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s priebehom puberty u psa.
Teoretické východiská: nástup puberty závisí od plemena. Vo všeobecnosti možno
povedať, že u malých plemien nastupuje puberta skôr ako u veľkých. Trvá približne
šesť až osem týždňov a nadväzuje na ňu štádium mladého psa. Pes plne dospeje
približne vo veku dvoch rokov. S nástupom puberty súvisí rozvoj pohlavnej činnosti.
Dozrievajú pohlavné žľazy samcov i samíc. Dochádza k prvému háraniu sučiek, ktoré
ešte nemusí byť celkom výrazné a taktiež nie je vhodné na krytie. V porovnaní s vlkmi
u domestikovaných psov sa puberta objavuje skôr než dosiahnu telesnú dospelosť.
Predčasná puberta ako dôsledok domestikácie tiež zastavuje plné dozretie niektorých
inštinktov. Takýmto spôsobom dochádza k fetalizácii (zastaveniu) vývoja niektorých
povahových čŕt. Najväčší význam má fetalizácia sociálnej tendencie – zastavenie
plného rozvoja sociálneho správania. Tento jav umožňuje človekovi ovládať psa a pes
zostáva závislým na človeku aj po ukončení puberty.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Uveďte, kedy nastupuje puberta u psov v závislosti od plemena.
2.Ktoré orgány a sústavy sa začínajú v tomto období naplno rozvíjať?
3. Ako sa to prejavuje?
4. Čo je to fetalizácia vývoja povahových čŕt.
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Postup nadobudnutia zručností:
1. Doplňte nasledujúcu tabuľku:

Fáza vývinu

Dĺžka trvania

Charakteristické črty

2.Vysvetlite pojem socializácia šteniat.
3. Vyskúšajte s vaším psom test sociability:
Postup testu:
Pes je na vodítku pri nohách svojho majiteľa. Neznámy človek sa postupne
priblíži, prejde okolo psa a na záver sa pokúsi pohladiť jeho hlavu a telo. Pes by
nemal prejavovať žiadne známky agresivity.
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Sebahodnotenie žiaka:
1.Viem, kedy nastupuje puberta u psov v závislosti od plemena?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2 Viem, ktoré orgány a sústavy sa začínajú v tomto období naplno rozvíjať?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
3. Viem, ako sa to prejavuje:
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
4. Viem, čo je to fetalizácia vývoja povahových čŕt?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 3. Etogram psa
Názov témy: 3. 1 Etogram psa
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť žiakov význam etogramu psa a zložky správania sa,
ktoré ho tvoria.
Teoretické východiská: etogram psa definujeme ako súhrnný popis vrodeného
správania sa psa. Zo záznamu vyberieme a špecifikujeme tie prejavy správania, ktoré
nás zaujímajú, alebo sú pre nás určitým spôsobom podstatné. Etogram pozostáva z
viacerých druhov správania, ktoré sú podrobne opísané v učebnici kynológie. Preto sa
budeme stručne venovať len niektorým druhom správania. Prakticky sa etogram robí
ako napr. 24-hodinové pozorovanie a zaznamenávanie všetkých prejavov pozorovaného
zvieraťa. Potom sa zaznamenané výsledky vyhodnocujú.
Postup nadobudnutia zručností:
1. Zvoľte si psa, ktorého budete pozorovať 30 minút.
2. V priebehu tridsiatich minút sa snažte zaznamenať všetky možné jeho prejavy
a spoločne ich zatriediť do kategórií správania.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Podarilo sa mi odpozorovať aspoň jeden prejav správania sa psa
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Podarilo sa mi odpozorovať viacero prejavov správania sa psa
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
Hodnotenie učiteľa: ústne
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Názov tematického celku: 3. Etogram psa
Názov témy: 3. 2 Lovecké správanie
Cieľ vyučovacieho dňa: priblížiť žiakom prejavy loveckého správania sa.
Teoretické východiská: jeho prejavy boli človekom vo veľkej miere pozmenené, ba
dokonca u niektorých plemien celkom potláčané. Netreba však zabúdať na to, že
divokým predkom psa je vlk. A preto prejavy loveckého správania zostávajú i u psa v
istej miere zachované. Ich využitie je však už odlišné, najmä, ak cvičíme psa na
nepoľovné účely. Medzi jeho najznámejšie prejavy patria: prenasledovanie, hryzenie,
trepanie hlavou, myší skok, vyhadzovanie malej koristi do vzduchu.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Čo patrí medzi prejavy loveckého správania?
2. Kedy sa toto správania začína u psa prejavovať?
Sebahodnotenia žiaka:
1. Viem čo patrí medzi prejavy loveckého správania?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
2. Viem kedy sa toto správanie začína u psa prejavovať?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie učiteľa: známkou
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Názov tematického celku: 3. Etogram psa
Názov témy: 3. 3. Obranné správanie
Cieľ vyučovacieho dňa: priblížiť žiakom prejavy obranného správania sa.
Teoretické východiská: je možné povedať, že prejavy obranného správania pochádzajú
z obrany vlastného teritória, zo strachu, či narušenia určitej vzdialenosti. Obranné
správanie môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny prejavov: aktívne a pasívne.
Medzi aktívne prejavy obrany patria akékoľvek prejavy, ktorými pes aktívne uniká pred
hrozbou

nebezpečenstva.

Pasívna

obranná

znehybnením zvieraťa.
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Názov tematického celku: 3. Etogram psa
Názov témy: 3. 4 Rodičovské správanie
Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť žiakom prejavy a charakteristické črty rodičovského
správania sa.
Teoretické východiská: spúšťačom rodičovského správania sa pre suku je prítomnosť
mláďat. Rozdiel v porovnaní s divokým predkom je v tom, že na ich výchove sa
väčšinou nepodieľa pes. Rodičovské – materské – správanie môžeme rozdeliť do troch
fáz.
1. tesná väzba – matka kojí, olizuje šteňatá, zahrieva ich
2. ambivalentná väzba – matka so šteňaťom sa navzájom vyhľadávajú a olizujú,
tlačia sa k sebe, šteňa si vyžaduje starostlivosť.
3. uvoľňovanie vzájomných vzťahov.
Postup nadobudnutia vedomostí:
1. Čo je pre suku spúšťačom tohto správania sa?
2. Porovnajte prejavy rodičovského správania sa u psov a vlkov
3. Do akých fáz toto správanie sa rozdeľujeme?
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem, čo je pre suku spúšťačom tohto správania sa?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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2.Viem porovnať prejavy rodičovského správania sa u psov a vlkov?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
3.Viem, do akých fáz toto správanie sa rozdeľujeme?
Áno Čiastočne Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť
Postup nadobudnutia zručností:
1. Vyskúšajte vytvoriť osobnostný profil vášho psa.
Test slúži na zistenie povahy vášho psa, čo vám pomôže pri jeho výcviku. Test je
vhodný len pre dostatočne socializovaných psov so základným výcvikom. Postupujte
tak, že odpoviete na jednotlivé otázky a tie si obodujete podľa stupnice.
Možné odpovede a ich hodnoty:
Skoro vždy – 10
Niekedy – 5
Skoro nikdy – 0
V prípade, že ste nemali možnosť sledovať určitú formu správania sa, nechajte kolónku
prázdnu.
1.

Čuchá váš pes príliš často vzduch alebo zem?

2.

Obíde sa váš pes bez druhých psov?
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3.

Sleduje cudzie objekty a zvuky?

4.

Uteká váš pes od nových situácií?

5.

Rozrušujú vášho psa pohybujúce sa objekty, cyklisti alebo
veveričky?
Zaobíde sa váš pes bez ľudí?

6.

7.

Rád váš pes hrá ťahacie hry až k víťazstvu?

8.

Skrýva sa váš pes pred vami, keď si nevie rady?

9.

Stopuje váš pes mačky, ostatných psov alebo iné veci v tráve?

10. Breše váš pes, keď je sám?

11. Breše alebo vrčí pri hlbokých tónoch?

12. Je váš pes bojazlivý v nepríjemnej situácií?

13. Je vzrušený, breše pri vysokom tóne hlasu?

14. Vyžaduje si láskanie, alebo sa k vám túli?

15. Stráži si teritórium?
16

Chveje sa alebo kňučí pri neistote?
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17. Zaútočí váš pes náhle na hračku?

18. Páči sa vášmu psovi byť obsluhovaný?

19. Stráži si potravu alebo hračky?

20. Plazí sa, alebo pritlačí k zemi keď ho karháte?

21. Trasie a ničí hračky?

22. Pokúša sa o zrakový kontakt s vami?

23. Nemá rád láskanie?

24. Je váš pes neochotný prísť, keď ho voláte?

25. Kradne váš pes jedlo alebo odpadky?

26. Sleduje vás ako tieň?

27. Nie je rád upravovaný alebo kúpaný?

28. Má váš pes problémové státie, keď ho upravujete?
29. Rád nosí veci?
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30. Hrá sa veľa s ostatnými psami?

31. Stráži majiteľa?

32. Hrbí sa, keď sa niekto cudzí nahne k nemu?

33. Hltá potravu?

34. Skákaním víta ľudí?

35. Rád bojuje s ostatnými psami?

36. Močí počas vítania?

37. Rád váš pes zahrabáva a vyhrabáva veci?

38. Rád prejavuje reprodukčné správanie k ostatným psom?

39.

Je váš pes okrádaný druhými psami (teraz alebo keď bol
mladý)?

40. Má váš pes sklony hrýzť v tiesni?
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Vyhodnotenie profilu
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
Predátorný typ

2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
Sociálny typ

3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
Bojovný typ

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Útekový typ

Čo mám robiť so psom?
Výsledky testu slúžia na to, aby ste vedeli, aký typ psa máte a ako usmerňovať jeho
tréning za účelom potlačenia alebo podpory určitého správania. Teória typov psov
poukazuje, akým spôsobom sa má pes trénovať a kde sú jeho slabé stránky. Predátorné
správanie sa podporuje pohybom – signálmi rukou – vysokým tónom hlasu a pre psa
atraktívnym objektom, ktorý naháňa. Sociálne správanie sa podporuje dotýkaním,
hladkaním, úsmevom, hrou s majiteľom. Obranné sa potláča skláňaním sa ku psovi,
obšmietaním sa okolo psa, predstieraným naťahovaním ku psovi a použitím silného
hlasu.
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Prílohy

Obr. č 1 veľmi chudý pes
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Obr. č. 2 chudý pes
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Obr.3 primeraný pes
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Obr. č. 4 tlstý pes
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Obr. č. 5 Obézny pes
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Tabuľka č.1.:Priemerná potreba metabolizovateľnej energie ME v kcal šteniat
malých a stredných plemien do 1 roku života
Hmotnosť ( kg)

2 – 4 mesiace

5- 7 mesiacov

8-12 mesiacov

1

258

215

172

2

409

323

215

3

559

430

258

4

727

516

344

5

860

602

430

7,5

1140

817

572

10

1419

1032

710

12,5

1656

1226

894

15

1892

1419

1075

17,5

2017

1566

1183

20

2322

1720

1290

25

-

2064

1462
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Tabuľka č.2: Priemerná potreba stráviteľnej energie dospelého psa s bežnou
aktivitou podľa celkovej hmotnosti.

Hmotnosť ( kg)

Energia kcal

Energia kJ

3

274

1147

5

410

1716

7,5

566

1369

10

723

3026

12,5

840

3516

15

958

4010

17,5

1065

4458

20

1172

4906

22,5

1260

5274

25

1347

5639

30

1513

6333

35

1698

7108

40

1874

7846

45

2069

8660

50

2216

9276

55

2381

9967

60

2598

10875
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Tabuľka č.3: Energetická hodnota a obsah základných živín v potravinách
požívaných na zostavenie kŕmnej dávky, v 100 g.
Potravina

energia

bielkoviny

tuky

Ca

P

kcal

kJ

%

%

mg

mg

140

590

16,6

7,8

6

16

146

615

20,8

6,5

7

156

105

440

14,4

4,8

7

147

291

1222

11,6

20

16

110

156

1913

8,2

50,4

5

76

152

640

12,9

11

8

128

126

531

19,1

3,1

7

347

128

536

19,1

4,7

10

351

Vnútornosti

143

599

16,3

7,9

20

209

Kurča

77

326

14,2

2

8

126

Sliepka

193

808

11,5

16

6

109

Kačica

182

766

11,4

15

8

150

64

268

3,3

3,8

120

93

187

783

19,6

11,4

420

380

Hovädzie
predné
s kosťou
Hovädzie
zadné
Teľacie
s kosťou
Bravčové
mäso
Bravčový
Bôčik
Baranina
Pečeň
hovädzia
Pečeň
Bravčová

Polotučné
mlieko
Tavený syr
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30%
Tvaroh

103

435

19,4

0,3

101

263

78

330

6,5

5,5

30

111

895

3747

0,3

99,3

1

3

388

1625

13

7,5

56

397

Ryža

349

1461

6,7

0,7

24

135

Chlieb

269

1130

8

1

19

97

Cestoviny

366

1532

11,7

2,2

25

153

Droždie

103

432

10,6

0,4

25

605

Piškóty

377

1578

9,2

5,4

36

220

mäkký
Vajce 1 ks
Bravčová
masť
Ovsené
vločky
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