
SMALL ANIMALS ANATOMY – FELINES AND CANINES
FELINE ANATOMY 

ability to reason /ˈriːz(ə)n/ schopnost uvažovat

account for /əˈkaʊnt/ vysvětlit čím

advantage over /ədˈvɑːntɪdʒ/ výhoda nad

agility /əˈdʒɪləti/ agilnost, hbytost

aid in vision /eɪd/  /ˈvɪʒ(ə)n/ napomáhat vidění

attitude /ˈætɪˌtjuːd/ chování

bar /bɑː(r)/ zamezit, zabránit

bleak outcome /bliːk ˈaʊtˌkʌm/ smutná konec

bowel /ˈbaʊəl/ střeva

canine /ˈkeɪnaɪn/ pes, psovitý, psí

carrion /ˈkæriən/ mršina

cartilaginous joint /ˌkɑː(r)tɪˈlædʒɪnəs/ chrupavčité spojení kostí

collarbone /ˈkɒlə(r)ˌbəʊn/ klíční kost

common mistake /ˈkɒmən/ běžná chyba

copulation /ˌkɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ kopulace

cutting edge /ˈkʌtɪŋ  edʒ/ ostrý okraj

distemper /dɪˈstempə(r)/ felinní panleukopenie

distinct /dɪˈstɪŋkt/ zřetelný

docile /ˈdəʊsaɪl/ snadno zvládnutelný

ear canal /kəˈnæl/ zvukovod

eyesight /ˈaɪˌsaɪt/ zrak

feline /ˈfiːlaɪn/ kočka, kočkovitý, kočičí

fibrous joint /ˈfaɪbrəs/ vazivové spojení kostí

finicky  /ˈfɪnɪki/ vybíravý

grace /ɡreɪs/ grácie, půvab

heightened senses /ˈhaɪt(ə)nd/ bystré smysly

hinder /ˈhɪndə(r)/ znemožnit, zabránit, brzdit

cheetah /ˈtʃiːtə/ gepard

intricate nature /ˈɪntrɪkət/ složitá povaha, komplexní charakter

laid back /leɪd bæk/ poklidný

leap /liːp/ skočit

litter /ˈlɪtə(r)/ vrh (mláďat)

mating /ˈmeɪtɪŋ/ páření

mature /məˈtʃʊə(r)/ dospívat, dospět

meow /mjaʊ/ mňoukat

merely /ˈmɪə(r)li/ pouze

neuter /ˈnjuːtə(r)/ vykastrovat

occlusion /əˈkluʒən/ skus, okluze

peritonitis /ˌperɪtəˈnaɪtɪs/ zánět pobřišnice

pertain to /pərˈteɪn/ týkat se čeho

posture /ˈpɒstʃə(r)/ postoj

prey /preɪ/ kořist

protractile /proʊˈtræktɪl/ protažitelný, vytažitelný

queen /kwiːn/ dospělá kočka 

resilient /rɪˈzɪliənt/ houževnatý

retractable /rɪˈtræktəb(ə)l/ zatažitelný

scissors-like movement /ˈsɪzə(r)z/ nůžkovitý pohyb



secodont teeth /səkədənt/ sekodontní chrup

shearing action /ˈʃɪərɪŋ/ sříhání

sheath /ʃiːð/ pochva, pouzdro, skrýt

spay /speɪ/ kastrovat

stance /stæns/ postoj

stray /streɪ/ toulat se, toulavý, zatoulané zvíře

substantial influence /səbˈstænʃ(ə)l/ značný vliv

superior /sʊˈpɪəriə(r)/ dokonalý

suppler /ˈsʌp(ə)l/ ohebnější

susceptible to injury /səˈseptəb(ə)l/ náchylný ke zranění

swing /swɪŋ/ měnit se

synovial joint /saɪˌnəʊviəl/ synoviální kloub 

teeth pattern /ˈpætə(r)n/ zubní vzorec

temporomandibular joint /ˌtempəroʊmænˈdɪbjələr/ čelistní kloub

trauma /ˈtrɔːmə/ trauma

tumour /ˈtjuːmə(r)/ tumor, nádor

twist /twɪst/ otočit, otočení

unattached /ˌʌnəˈtætʃt/ volný, nepřirostlý, nepřipevněný

uphold /ʌpˈhəʊld/ podporovat

voluntarily /ˌvɒlənˈteərɪli/ vědomně, dobrovolně

CANINE ANATOMY 

accommodate /əˈkɒmədeɪt/ přizpůsobit

ailment /ˈeɪlmənt/ onemocnění

articulation /ɑː(r)ˌtɪkjʊˈleɪʃ(ə)n/ kloub

assimilate /əˈsɪmɪleɪt/ vstřebat

atrium /ˈeɪtriəm/ předsíň

base of the tail /teɪl/ kořen ocasu

bicuspid valve /baɪˈkʌspɪd  vælv/ dvoucípá chlopeň

blood flow /blʌd/ krevní tok

brachycephalic /ˌbrækisəˈfælɪk/ brachycefalický

break down /breɪk/ štěpit, rozložit

canine /ˈkeɪnaɪn/ špičák

cerebral function /ˈserəbrəl  ˈfʌŋkʃ(ə)n/ mozková funkce

curved margin /kɜː(r)vd  ˈmɑː(r)dʒɪn/ zakřivený okraj

Dachshund /ˈdæks(ə)nd/ jezevčík

Dalmatian /dælˈmeɪʃ(ə)n/ dalmatinec

determine /dɪˈtɜː(r)mɪn/ určit

disposal material /dɪˈspəʊz(ə)l  məˈtɪəriəl/ odpad

distinguish /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ rozlišit

dolichocephalic /ˌdɒlɪkoʊsəˈfælɪk/ dolichocefalický

edifice /ˈedɪfɪs/ konstrukce

enriched /ɪnˈrɪtʃt/ obohacený

enzyme /ˈenzaɪm/ enzym

excretory system /ɪkˈskritəri/ vylučovací soustava

expel /ɪkˈspel/ vyloučit

facilitate /fəˈsɪləteɪt/ umožnit, usnadnit

foetus /ˈfiːtəs/ plod



foundation stone /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/ základní kámen

gastric dilatation and volvulus /ˈɡæstrɪk  ˌdaɪləteɪʃ(ə)n  ən ˈvɒlvjələs/ torze žaludku

glandular mucosa /ˈglændʒələr  mjuˈkoʊsə/ žláznatá sliznice

Great dane /deɪn/ německá doga

Greyhound /ˈgreɪˌhaʊnd/ anglický chrt

humidification /hjuˈmɪdəˌfɪkeiʃ(ə)n/ ovlažení

impairment /ɪmˈpeə(r)mənt/ poškození, zhoršení

incisor /ɪnˈsaɪzə(r)/ řezák

indistinct /ˌɪndɪˈstɪŋkt/ nevýrazný

intense activity /ɪnˈtens/ zvýšená aktivita

lower jaw /dʒɔː/ spodní čelist

macrosomatic animals /ˈmækroʊsoʊˈmætɪk/ makrosomatická zvířata

Maltese /mɔlˈtis/ maltézský psík

mesocephalic /ˌmezoʊsəˈfælɪk/ mesocefalický

metabolic residue /ˈrezɪˌdju/ metabolický zbytek

molar /ˈməʊlə(r)/ molár

musculo-cavernous /ˈmʌskjʊləu ˈkævərnəs/ muskulo-kavernózní

nasal cavity /ˈneɪz(ə)l/ dutina nosní

olfactory structures /ɒlˈfækt(ə)ri  ˈstrʌktʃə(r)z/ čichové ústrojí

overfeeding /ˌoʊvərˈfi:dɪŋ/ přežrání

ovum, pl.  ova /ˈəʊvəm/ zárodečná buňka, vajíčko

partially /ˈpɑː(r)ʃəli/ částečně

pea /piː/ hrášek

perpetuation of the species /pə(r)ˌpetʃuˈeɪʃ(ə)n/ zachování živočišného rodu

piriform cortex /pɪrɪfɔː(r)m ˈkɔː(r)teks/ piriformní kůra mozková

pituitary gland /pɪˈtuɪˌteri/ hypofýza

plate /pleɪt/ destička

pod /pɒd/ lusk

premolar /priˈmoʊlər/ premolár

project /ˈprɒdʒekt/ vystupovat z

Pug /pʌɡ/ mopslík

purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ čištění

pylorus /paɪˈlɔrəs/ vrátník

sense of sight /saɪt/ zrak

spongy /ˈspʌndʒi/ houbovitý

starch /stɑː(r)tʃ/ škrob

stiffen /ˈstɪf(ə)n/ zpevnit

stimulus /ˈstɪmjʊləs/ stimul, podnět

surrounding circumstances /səˈraʊndɪŋ ˈsɜː(r)kəmˌstænsɪz/ okolní podmínky

susceptibility to /səˌseptəˈbɪləti/ náchylnost k čemu

testicles /ˈtestɪk(ə)lz/ varlata

to great extent /ɪkˈstent/ do velké míry

tricuspid valve /traɪˈkʌspɪd  vælv/ trojcípá chlopeň

type of conduct /kənˈdʌkt/ způsob chování

upper jaw /dʒɔ:/ horní čelist

ventricle /ˈventrɪk(ə)l/ komora

vulva /ˈvʌlvə/ vulva, pochva

water intake /ˈɪnteɪk/ příjem vody

width /wɪdθ/ šířka

womb /wuːm/ děloha


