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Anotace 

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní tabuli, do 
předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí tematického okruhu 
Jazyková výchova – 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, tvarosloví, skladba, 
pravopis. 

 

     Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

     Materiál doplňuje učebnici: Krausová Z., Teršová R..: Český jazyk, učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



 

ODBORNÉ NÁZVY - 
TERMÍNY 



Odborné názvy 

 Používají se v odborném stylu 

   (ve vědeckých dílech, novinách, 
výkladech) 

 

   Soubor odborných názvů určitého oboru = 
odborné názvosloví, terminologie 

   (botanická, sportovní, chemická, fyzikální) 



ODBORNÉ NÁZVY JSOU 
SLOVA JEDNOZNAČNÁ = S 

JEDNÍM VÝZNAMEM!!! 



Podtrhni odborné názvy: 
 

   Přecitlivělost na  lepek vyvolávající chronické 
onemocnění – celikaii – je na vzestupu. 

   Studie ukázala, že z nemoci – celikaie - se pomalu  
   stává epidemie. Rozpoznat toto onemocnění je 

přitom problematické. 
 
   Mezi nejčastější projevy patří střevní dyskomfort 

(průjmy, bolesti břicha), kožní projevy (ekzém,  
vyrážky ve formě svědivých puchýřků), ale i únava a 
časté infekce. Pro stanovení diagnózy je potřeba 
provést vyšetření krve na protilátky proti lepku a 
tzv. střevní biopsii.  



Řešení: 
 

   Přecitlivělost na  lepek vyvolávající chronické 
onemocnění – celikaii – je na vzestupu. 

   Studie ukázala, že z nemoci – celikaie - se pomalu  
   stává epidemie. Rozpoznat toto onemocnění je 

přitom problematické. 
 
   Mezi nejčastější projevy patří střevní dyskomfort 

(průjmy, bolesti břicha), kožní projevy (ekzém,  
vyrážky ve formě svědivých puchýřků), ale i únava a 
časté infekce. Pro stanovení diagnózy je potřeba 
provést vyšetření krve na protilátky proti lepku a 
tzv. střevní biopsii.  



Co znamenají podtržené pojmy? 

(pomocí internetu vyhledej:) 

 CHRONICKÝ: 

 CELIKAIE:  

 EPIDEMIE: 

 DYSKOMFORT: 

 EKZÉM: 

 INFEKCE: 

 DIAGNOZA: 

 PROTILÁTKA:  

 BIOPSIE: 

 

 

 



Řešení: 
 CHRONICKÝ: dlouhotrvající 

 CELIKAIE: dlouhotrvající onemocnění sliznice tenkého 
střeva 

 EPIDEMIE: nahromadění výskytů onemocnění 

 DYSKOMFORT: nepohoda 

 EKZÉM: svědivý kožní zánět 

 INFEKCE: nákaza 

 DIAGNOZA: stanovení, rozpoznání choroby 

 PROTILÁTKA: bílkovina, která zneškodní cizí objekt v těle 

 BIOPSIE: vyšetření vzorku tkáně odebraného pacientovi 
zaživa 

 

 

 

 



Zdroje: 

 
 http://office.microsoft.com 

 http://celiak.cz/files/Celiakie-1.pdf 
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