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Praktická úloha č. 1, kategória B 
 
Zmyslové orgány stavovcov a bezstavovcov 
 
      Pre všetky skupiny organizmov je mimoriadne dôležitá  schopnosť zachytiť informácie z 
prostredia a adekvátne na ne reagovať. Získavanie informácií sprostredkúvajú živočíchom 
senzorické bunky, ktoré sú často zoskupené do špecializovaných útvarov - zmyslových orgánov.  
 
      V nasledujúcej praktickej úlohe bude Vašou úlohou pracovať s hmyzom zo skupiny 
rovnokrídlovcov (Orthoptera), konkrétne so zástupcom radu koníkov - Caelifera.  
      Pre tento rad ako aj celú skupinu hmyzu je charakteristické vydávanie zvuku rôznym spôsobom, 
napr. u koníkov trením zadných nôh o bruško alebo o krídla. Pre vnútrodruhovú komunikáciu 
založenú na zvuku je teda nevyhnutné, aby sa u nich vyskytoval vyvinutý sluchový orgán. Nazýva 
sa tympanálny orgán a s jeho podobou u zástupcu radu koníkov sa zoznámite v praktickom cvičení. 
Vašou úlohou bude okrem preparovania tympanálneho orgánu aj príprava mikroskopických 
preparátov oka a tykadla. 
      Pozorne si preštudujte postup práce a pri mikroskopovaní sa držte všeobecných zásad práce s 
mikroskopom.  
 
 
Pomôcky: pinzeta, preparačné ihla, žiletka, podložné a krycie sklíčka 
 
Postup práce: 
 
Preparovanie tympanálneho orgánu  
 

1. Tympanálny orgán koníkov je párový orgán z vonkajšej strany viditeľný ako oválne 
okienka, umiestnené zboku na báze bruška (u preparovaného druhu koníka na prvom 
brušnom článku). Vašou  úlohou je vypreparovať iba vonkajšiu časť tympanálneho orgánu - 
neporušenú membránu a lamelu, ktorá ho ohraničuje. 

2. Odpreparujte oba páry krídel a zadný pár nôh koníka. Pracujte opatrne, aby ste neporušili 
bruško. Neporušené by mali zostať tympanálne orgány na obidvoch stranách bruška! 

3. Opatrne narežte kutikulu prvých dvoch článkov bruška tak, aby ste neporušili tympanálny 
orgán ani vnútorné orgány bruška a hrude. Najlepším spôsobom je viesť rez po švoch medzi 
článkami a horizontálny rez asi dva milimetre pod okrajom tympanálneho orgánu - na 
rozhraní vrchnej a spodnej časti kutikuly.  

4. Odpreparujte vrchnú časť kutikuly prvých dvoch článkov bruška, na ktorej sa nachádza 
vonkajšia časť tympanálneho orgánu. Opatrne vyčistite vnútornú stranu kutikuly od tkanív, 
pracujte tak, aby ste nepoškodili membránu.  

5. Vypreparovaný tympanálny orgán odovzdajte vedúcemu úlohy.   
 

 
 
 

Číslo súťažiaceho: 



 
Preparát oka: 
 

1. Žiletkou oddeľte jedno zo zložených očí.  
2. Pomocou preparačnej ihly vyčistite pigmentované tkanivo zvnútra oka tak, aby Vám zostala 

iba priehľadná kutikulárna vrstva z povrchu oka.  
3. Z vyčistenej vrstvy pripravte v kvapke vody mikroskopický preparát. Pozorujte, zakreslite  

 a popíšte štruktúru, ktorú vidíte. Preparát ukážte vedúcemu praktickej úlohy.   
 
 
Nákres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparát tykadla  
 

1. Oddeľte jedno z tykadiel a pripravte z neho v kvapke vody mikroskopický preparát.  
2. Pod mikroskopom pozorujte distálnu (koncovú) časť tykadla, zakreslite a popíšte 

pozorované štruktúry. Preparát ukážte vedúcemu praktickej úlohy.   
 
Nákres: 
 
 



 
 
V ďalšej časti bude Vašou úlohou zodpovedať teoretické otázky týkajúce sa stavby a funkcie 
zmyslových orgánov u stavovcov aj bezstavovcov.   
 
 
1. úloha:  Čuch je  zmysel, ktorý je pre rôzne skupiny organizmov rôzne dôležitý. Výrazné rozdiely 
v čuchových schopnostiach sú aj v rámci triedy cicavcov. Podľa toho, aký vyvinutý je u danej 
skupiny organizmov čuch, rozlišujeme živočíchy makrosmatické (dobre vyvinutý čuch), 
mikrosmatické (čuch málo vyvinutý) a anosmatické (bez čuchu).  
Ku každému z uvedených troch typov uveďte aspoň jednu skupinu z triedy cicavcov, pre ktorú je 
daná úroveň čuchových schopností typická:  
 
Makrosmatické: ____________________________________________________________ 

Mikrosmatické: _____________________________________________________________ 

Anosmatické: ______________________________________________________________ 

 
2. úloha: Komorové oko je typický zrakový orgán stavovcov. U ktorej skupiny bezstavovcov sa táto 
komplikovaná štruktúra ešte vyvinula? Uveďte systematické zaradenie (kmeň a triedu) a aspoň 
jedného typického zástupcu tejto skupiny. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
3. úloha: Doplňte:   
 
Receptorovú časť komorového oka stavovcov predstavuje sietnica, ktorá pozostáva  
zo svetlocitlivých buniek   ______________________      a       ______________________.  
Tieto bunky odovzdávajú signál nervovým bunkám, ktorých vlákna sa vo vnútri očnej gule spájajú 
a spolu z oka vystupujú na jeho zadnej stene ako kompaktný povrazec - nerv. Takto na sietnici 
vzniká miesto bez svetlocitlivých buniek, ktoré nazývame  
____________________________________.  
Naopak, miesto na sietnici s najväčšou koncentráciou svetlocitlivých buniek zachytávajúcich 
farbu sa nazýva ____________________________________. 
Vnútorné prostredie oka vypĺňa priehľadná rôsolovitá hmota -  ______________________.  
Táto dovoľuje prienik svetelných lúčov zo zaostrovacieho aparátu - ____________________  
až na sietnicu, kde dochádza k samotnému spracovaniu svetelného podnetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. úloha: Zaostrovanie obrazu v komorovom oku je zabezpečené špeciálnymi svalmi. O aký typ 
svalového tkaniva sa jedná a kde sa  tieto svaly nachádzajú? 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Poznámky: 
 
 


