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Krátké slovo na úvod

Záměrem této knihy je přinést stručné, přehledné a doufejme i čtivě podané poznatky 
o stavbě a funkci lidského těla. Kniha je primárně určena pro studenty psychologie, 
pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních (nelékařských) oborů. Text nezabíhá do 
medicínských podrobností (které jsou pro studenty uvedených oborů zbytečně obsáhlé), 
ale přináší stručný souhrn dvou teoretických oborů medicíny – anatomie a fyziologie 
člověka. Vzhledem k záměru vytvořit přehledné kompendium může naše publikace 
oslovit i zájemce o studium nebo čtenáře z řad širší veřejnosti.

Je nepochybné, že i studenti a absolventi uvedených oborů mají mít alespoň základní přehled 
poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Jejich získání považujeme za jednoznačně smysluplné 
a užitečné – je tak vhodné i zařazení základů anatomie a fyziologie člověka do pregraduálního 
studia. Ze zkušenosti však víme, že rozdíly v dosud získaných znalostech jsou mezi studenty 
značné – na jedné straně jsou studenti excelující díky maturitní zkoušce z biologie, na druhé 
straně ti, kteří biologii měli naposledy kdysi dávno na základní škole… Protože jsme připravili 
kompendium, může se první skupině zdát velmi stručné a druhé naopak obsáhlé.

Kniha je strukturovaná a pojímá celé lidské tělo. Přináší základní seznámení s oblastí 
buněčné biologie, informuje o typech tkání v našem těle. Nejobsáhlejší část je věnová-
na jednotlivým orgánovým soustavám. Pro ozřejmění postavení anatomie a fyziologie 
člověka v systému věd je zahrnuto také základní členění medicínských oborů a ukázky 
vybraných vyšetření jednotlivých orgánů, které má současná medicína k dispozici.

Jedna ucelená kapitola je věnována základům celostního (komplexního) přístupu, 
který pojímá člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituální komplex, existující v určitém 
prostoru a čase. Tím publikace vymezuje význam studia anatomie a fyziologie člověka 
pro nelékařské disciplíny a propojuje oblast tělesnou, psychickou, vztahovou a přesa-
hovou.

Text publikace je doplněn četnými černobílými obrázky, schématy a fotografiemi, 
aby byla sdělnost co největší.

Jsme si vědomi, že každou stať knihy je možno dále rozpracovat, přinést podrobnější a detail-
nější informace v mnohem větším rozsahu. Nicméně dalším rozšířením textu bychom minuli 
záměr přinést stručný přehled oboru.

Přáním autora i redakce není jen to, aby kniha zaujala, ale také aby něco přinesla 
a čtenáře obohatila. A mým přáním autora (možná neskromným) je i to, aby si díky ní 
čtenáři uvědomili, jak neuvěřitelné, úžasné a fantastické je hmotné tělo, které nám bylo 
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dáno. Jsem bytostně přesvědčen, že v našem těle všechno existuje z poměrně jedno-
duchých, ale zásadních důvodů: buď je to účelné a funkční / nebo je to krásné / anebo 
je to účelné, funkční a krásné zároveň.

V Olomouci dne 1. června 2019 
Miroslav Orel
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1. Význam a základní 
vymezení studia stavby 
a funkce lidského těla

Než se zaměříme na vlastní téma naší knihy (tedy na stavbu a funkci lidského těla), je 
možná dobré položit si otázku PROČ. Proč by se psycholog, pedagog, sociální pracovník 
či kdokoli další, kdo není zdravotníkem, měl vůbec zajímat o oblast anatomie a fyziologie 
člověka? Proč jsou tyto disciplíny součástí rozvrhu na humanitních oborech vysokých 
škol? Proč jsou pro studenty uvedených nelékařských disciplín vyžadovány tyto znalosti 
u zkoušky (tedy proč se to vůbec musí učit, když nestudují medicínu)?

Touto otázkou začínáme, neboť – jak tvrdí zastánci některých směrů psychologie a psycho-
terapie (konkrétně logoterapie a existenciální analýzy) – otázka „proč“ souvisí se smyslem. 
V. E. Frankl ve svých knihách opakovaně uvádí, že „kdo ví proč, zvládne každé jak“. Tedy 
pokud známe důvod a vidíme jeho smysluplnost, i sebenáročnější úkol nemusí být velkou 
potíží. A naopak – pokud důvod neznáme a nevidíme ani smysl, i sebelehčí úkol se může 
stát zničujícím utrpením.

V kapitole věnované komplexnímu přístupu (který pojímá člověka jako jednotu těla, 
duše, vztahů a přesahu) krátce zmiňujeme souvislosti, které s tělesnou stránkou našeho 
bytí souvisejí. Platí, že oblast duše, vztahů a přesahu s tělem jsou spolu neoddělitelně 
propojeny. Pokud například budete cítit velkou bolest v některé části těla, ovlivní to vaše 
prožívání a chování, vztahy a vazby k lidem i širší oblasti, které vás přesahují. Tělo totiž 
souvisí s duší, vztahy i přesahem. Mozek (jako hmotný nositel psychiky) spolu s celým 
tělem (jako hmotnou součástí lidského bytí) umožňuje vnímat, myslet, konat, být.

A tím se dostáváme také k odpovědi na úvodní PROČ. Abychom mohli uvažovat 
(a pracovat) v komplexních souvislostech, je účelné (a dokonce nezbytné), abychom 
vycházeli z dílčích znalostí a rovin, které komplexitu tvoří. To znamená, že musíme mít 
povědomí o duševní a vztahové oblasti, přesahu a také oblasti biologické (tedy o našem 
těle).

I psycholog, pedagog nebo kdokoli jiný, kdo pracuje s druhými lidmi, má mít po-
vědomí o tom, jak je poskládáno a jak funguje naše tělo. Tyto znalosti lze ale také brát 
jako součást všeobecného vzdělání a přehledu. Za účelné je tedy považujme nejen pro 
studenty a absolventy vysokoškolského studia, ale pro vzdělání jako takové. To, co nás 
totiž (mimo jiné) vyděluje ze světa živých tvorů, jsou naše znalosti, schopnosti, doved-
nosti a moudrost, která z nich vychází.
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A zmiňme ještě jeden aspekt odpovědi na položená PROČ: Abychom porozuměli 
druhým, světu i sobě, musíme se nejen ptát, ale také znát.

1.1 Anatomie a fyziologie člověka 
v systému lékařských věd

Základními kameny, ze kterých naše kniha staví, jsou dva medicínské obory: anatomie 
a fyziologie člověka:

 ■ ANATOMIE je nauka o stavbě zdravého těla. Zaměření na studium a popis zdravého 
těla někdy zdůrazňujeme označením „normální anatomie“. Vedle toho se patologická 
anatomie (patologie) zabývá studiem těla v nemoci.

 ■ FYZIOLOGIE je obecně naukou o funkcích zdravého organismu. Lékařská fyziolo-
gie se zabývá funkcí lidského těla. Patologická fyziologie (patofyziologie) se zaměřuje 
na mechanismy vzniku a rozvoje nemoci v těle a funkce organismu v nemoci.

Názvy obou lékařských oborů vycházejí ze starých řeckých slov: anatomē znamená rozřezá-
vání či rozdělávání, anatomnein je slovesný tvar – rozřezat, fysis je řecký pojem pro přírodu 
a logos pro nauku.

Z logiky věci vyplývá, že anatomii a fyziologii (stavbu a funkci) lze studovat také 
u zvířat či rostlin. To uvádíme jen pro úplnost (a na okraj). V naší knize se budeme 
zabývat výhradně stavbou a funkcí lidského těla.

V uvedeném kontextu budeme dále používat pouze pojmy „anatomie“ a „fyziologie“, i když 
bychom správně měli používat „normální anatomie člověka“ a „lékařská fyziologie“ či „fy-
ziologie člověka“.

Anatomie i fyziologie patří do LÉKAŘSKÝCH OBORŮ TEORETICKÝCH (PRE-
KLINICKÝCH). Řadíme sem dále biochemii (nauku o biochemických pochodech 
v organismu), biofyziku (nauku o fyzikálních mechanismech a souvislostech organis-
mu), lékařskou biologii (nauku o biologických aspektech našeho těla), histologii a em-
bryologii (nauku o mikroskopické stavbě tkání a nitroděložním vývoji), farmakologii 
(nauku o léčivých látkách) či již zmíněnou patologickou fyziologii.

Teoretické obory lékařských věd přinášejí základ znalostí a poznatků, ze kterých pak 
vycházejí lékařské obory paraklinické a klinické.
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Uvedené tři základní skupiny oborů jsou součástí oborů medicíny (z latinského slova me-
dicinā – lékařství, lék). V pojmech zaznívá latinská předložka prae – před, dopředu, řecká 
předložka para – při, u, vedle a známé řecké slovo klīnē – lůžko.

PARAKLINICKÉ LÉKAŘSKÉ OBORY přinášejí specifické metody, postupy a tech-
nologie pomáhající při vyšetření pacientů, které je nezbytné pro určení nemoci (sta-
novení správné diagnózy) a adekvátní léčbu. Zahrnují například klinickou bio chemii 
(umožňující podrobný rozbor složení moči, krve, mozkomíšního moku apod.), radio-
logii (umožňující vyšetření používající rentgen, počítačovou tomografii, magnetickou 
rezonanci apod.).

KLINICKÉ LÉKAŘSKÉ OBORY jsou zaměřeny přímo na péči o pacienty. Zahrnují 
tedy také vlastní léčbu. Členíme je do dvou velkých skupin – interní a chirurgické obory, 
které se dělí na další specializovaná odvětví.

Pro úplnost sdělení a pro představu doplňme, že interní obory zahrnují řadu podoborů, 
které se zabývají jednotlivými orgánovými soustavami a orgány – například kardiologie 
(řeší onemocnění srdce), angiologie (onemocnění cév), pneumologie (onemocnění dýchacích 
cest a plic), nefrologie (onemocnění ledvin), hematologie (onemocnění krve), endokrinologie 
(onemocnění žláz s vnitřní sekrecí), revmatologie (onemocnění pohybového aparátu). Dále 
sem patří neurologie (onemocnění nervové soustavy), psychiatrie (duševní onemocnění), 
dermatovenerologie (onemocnění kůže a nemoci pohlavní), imunologie a alergologie (one-
mocnění imunity), onkologie (onemocnění nádorová). Součástí je také praktické lékařství 
(jako obor prvního kontaktu), pediatrie (dětské lékařství) či rehabilitační lékařství.

Také chirurgické obory jsou dnes členěny do mnoha specializací, jejichž náplň odpovídá 
názvu. Rozeznáváme chirurgii hrudní, břišní a cévní (zaměřené na konkrétní oblasti lidského 
těla), kardiochirurgii (zabývá se operacemi a onemocněními srdce), neurochirurgii (operace 
a onemocnění nervového systému), urologii (operace a onemocnění ledvin a močových cest), 
ortopedii (onemocnění pohybové soustavy), otorinolaryngologii (ORL – onemocnění oblasti 
nosu, uší a horních cest dýchacích včetně hlasivek), oftalmologii (onemocnění očí), plastická 
a estetická chirurgie (chirurgie kůže a měkkých tkání). Mezi chirurgické obory patří také 
gynekologie a porodnictví, traumatologie (zaměřená na úrazy), anesteziologie a resuscitace 
(věnující se život ohrožujícím stavům, bolesti a anestezii).

Lékařské obory se svou náplní doplňují a částečně překrývají. Hlavním cílem je 
pomoc a péče potřebným. Důsledkem obrovského množství poznatků lékařské vědy je 
nejen zvýšení možností diagnostiky a léčby, ale také specializace a superspecializace. 
Jednotliví lékaři se tak stávají odborníky úzce zaměřenými na určitou orgánovou sou-
stavu, orgán nebo oblast.

Jinými slovy, s očima se chodí k očnímu lékaři, s kožními potížemi ke kožnímu specialistovi, 
s duševními problémy k psychiatrovi atd. To dnes považujeme za běžný standard moderní 
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péče. Nutno však poznamenat, že na jedné straně nám specializace umožní precizní dia-
gnostiku a léčbu u odborníka, na druhé straně se tím může ztrácet komplexnost a prováza-
nost – lidské tělo funguje jako celek a jednotlivé oblasti a části jsou ve vzájemných vazbách. 
Mimochodem, nemůže pak obliba alternativních či orientálních směrů medicíny být jakýmsi 
„voláním“ po určité komplexnosti?

OBORY KLINICKÉ
(INTERNÍ A CHIRURGICKÉ)

OBORY PREKLINICKÉ
(TEORETICKÉ)

OBORY PARAKLINICKÉ

Obr. 1.1 Základní dělení lékařských věd

1.1.1 Základní roviny a směry popisující lidské tělo

Abychom se při popisu lidského těla dokázali domluvit, přesně a jednoznačně popsat 
lidské tělo a jeho části, vycházíme z mezinárodního označení rovin a směrů. Výchozími 
pojmy při jejich vymezení (jakož i při popisu jednotlivých částí těla) jsou slova latinského 
a řeckého původu.

Základní anatomickou polohou těla, ze které vycházíme, je vzpřímený postoj osoby 
otočené směrem k nám, s horními končetinami volně svěšenými podél trupu, kdy dlaně 
směřují dopředu. Pravá a levá strana se přitom vždy vztahují k danému člověku (jako 
na fotografii – pravá strana těla je na levé straně fotografie).

Z dané polohy jsou odvozeny všechny roviny a směry, které při popisu těla používáme, bez 
ohledu na momentální polohu, ve které se daný člověk nachází. Využíváme je nejen v anatomii 
a patologické anatomii, ale i v chirurgii, interně a dalších oborech medicíny. My se s nimi 
prakticky seznámíme například v rámci prezentovaných snímků z  vyšetření výpočetní to-
mografií (CT) a magnetickou rezonancí (MR) v jednotlivých kapitolách.
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Obr. 1.2 Základní anatomická poloha
Model: Ivo Jambor, sólista baletu Moravského divadla v Olomouci a fitness trenér.
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rovina frontální

rovina mediální

rovina

transverzální

Obr. 1.3 Základní roviny popisující lidské tělo
Model: Ivo Jambor, sólista baletu Moravského divadla v Olomouci a fitness trenér.

Mezi základní anatomické roviny vztahující se k tělu patří rovina mediální a dále 
roviny sagitální, frontální a transverzální:


