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Ciele maturitnej práce

 Hlavný cieľ: porovnanie odmeraných výsledkov srdcového pulzu u 
oboch respondentov navzájom v kľude a po športových výkonoch

 Čiastkové ciele: odmeranie a porovnanie krvného tlaku v kľude a 
po športových výkonoch
 odmeranie a porovnanie srdcového pulzu a krvného tlaku po 

prijatí kofeínového nápoja v kľude a po športových 
disciplínach



Teoretická časť
 Krvný obeh:

•  4,5 – 5,5l krvi
•  sieť tepien, žíl a vlásočníc
•  bunkové častice a plazma

 Srdce:
• rôzne teórie
• leží v osrdcovníku
• srdcový sval tvoria 3 časti
• stavba srdca 

Autor: pinterest.com

Autor: Biopedia

  Kofeín:
• stimulácia nervového 

systému
• vstrebanie po 30min
• vplyv na organizmus
• v rôznych formách

Autor: diva.aktuality.sk

https://sk.pinterest.com/pin/406801778827062065/


Praktická časť
  Materiál a pomôcky:

• Zariadenia: ortuťový tlakomer, hodinky Samsung Galaxy 
Watch Active2 & cyklopočítač Sigma Link BC 23.16 STS

• Pomôcky: cestný bicykel Kellys URC 50, jednoručná činka & 
podložka na cvičenie

• Dvaja respondenti
  Metodika:

• pozorovanie
• experiment
• meranie
• komparácia

  Kvantitatívny rozsah vykonaných športových 
aktivít:

• cyklistika → dĺžka trate 4km, rovinatý profil
• kľuky → séria desiatich kľukov vkuse
• drepy → séria dvadsiatich drepov vkuse, s použitím 11kg činky



 Hypotézy:

Hypotéza č.1. Predpokladáme, že intenzita srdcového pulzu bude v kľude pri meraní 
športovca, poloprofesionála, menšia ako u nešportovca, keďže športovec aktívne 
športuje, a do tréningu zahŕňa aj anaeróbne tréningy, ktoré uskutočňujú menšiu 
intenzitu srdcového tepu v pokoji. 

Hypotéza č. 2. Predpokladáme, že výška krvného tlaku v kľude bude u športovca nižšia 
hlavne, kvôli vekovému rozdielu oboch respondentov a zdravšiemu životnému štýlu 
športovca. 

Hypotéza č. 3. Predpokladáme, že pri športových aktivitách, kde budeme pozorovať 
srdcový tep a krvný tlak, budú pri športovcovi zaznačené nižšie hodnoty ako 
u nešportovca.



Hypotéza č. 4. Predpokladáme, že po požití kofeínového nápoju sa výška krvného tlaku 
u športovca, v kľude, o minimálne hodnoty zvýši, no u nešportovca by sa hodnoty mali 
zmeniť úplne minimálne, alebo vôbec, pretože nešportovec prijíma kofeínové nápoje, 
primárne vo forme kávy, pravidelne. 

Hypotéza č. 5. Predpokladáme, že po požití kofeínového nápoja sa po športovom 
výkone hodnoty, srdcového tepu a krvného tlaku, zvýšia len o minimálnu hodnotu 
v porovnaní s meraním pri športovej aktivite bez kofeínového nápoja.



Výsledky:
 Meranie hodnôt srdcového tepu v kľude bez požitia kofeínu

 športovec 90 úderov za minútu & nešportovec 86 úderov za minútu (hypotéza č. 1 sa potvrdila)

 Meranie hodnôt krvného tlaku v kľude bez požitia kofeínu
 športovec 125/80 mm Hg & nešpotovec 130/95 mm Hg (hypotéza č. 2 sa potvrdila)

 Cyklistika bez požitia kofeínu
 športovec priemerný tep: 145 úderov za minútu

  maximálny srdcový tep: 155 úderov za minútu
 nešportovec priemerný tep: 153 úderov za minútu

  maximálny srdcový tep: 166 úderov za minútu (hypotéza č. 3 sa potvrdila)

 športovec 140/95 mm Hg & nešportovec 155/102 mm Hg

nešportovec športovec



 Kľuky bez požitia kofeínu
  športovec 122 úderov za minútu & nešportovec 102 úderov za minútu
  športovec 130/85 mm Hg & nešportovec 135/100 mm Hg (hypotéza č.3 len čiastočne potvrdená)

 Drepy bez požitia kofeínu
 športovec 150 úderov za minútu & nešportovec 142 úderov za minútu
  športovec 160/90 mm Hg & nešportovec 150/95 mm Hg (hypotéza č.3 sa potvrdila len čiastočne)

 Meranie hodnôt krvného tlaku v kľude s požitím kofeínu
  športovec 128/80 mm Hg & nešportovec 135/95 mm Hg (hypotéza č.4 sa potvrdila)

 Cyklistika s požitím kofeínu
 športovec priemerný tep: 149 úderov za minútu

 maximálny srdcový tep: 157 úderov za minútu
  nešportovec priemerný tep: 159 úderov za minútu

maximálny srdcový tep: 171 úderov za minútu 
športovec 141/97 mm Hg & nešportovec 157/104 mm Hg (hypotéza č. 5 sa potvrdila)

 Kľuky s požitím kofeínu                                                                                           foto: Peter Brezáni

 športovec 123 úderov za minútu & nešportovec 105 úderov za minútu 
  športovec 125/78 mm Hg & nešportovec 127/93 mm Hg (hypotéza č.5 sa potvrdila len čiastočne)

 



Drepy s požitím kofeínu
 športovec 154 úderov za minútu & nešportovec 142 úderov za minútu
  športovec 163/90 mm Hg & nešportovec 154/95 mm Hg (hypotéza č.5 sa potvrdila)

Foto: Peter Brezáni Foto: Peter Brezáni

Foto: Peter Brezáni



Záver

  Všetky vytýčené ciele práce úspešne vykonané

  Niektoré výsledky prekvapivé

  Nie všetky hypotézy nám vyšli

  Názor na vykonanú ročníkovú prácu 



Zdroje
• BIOLÓGIA pre gymnázia 6, Biológia človeka, evolúcia a vznik života na 

zemi – Katarína Ušáková, Marta Cvičelová, Juraj Krajčovič, Milan F. 
Pospíšil a Milan Turzo – EXPOL pedagogika s.r.o. (2005)

• Veľký ilustrovaný atlas ĽUDSKÉHO TELA – Beverly McMillan – 
Svojtka&Co. (2009)

• TECHmED, Prevodový systém srdca – http://bit.ly/2rD1uZ3 – Peter Blahút

• KÁVA, KOFEÍN, A ICH VPLYVY NA KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM –   
http://bit.ly/2RX84Em – Slovenská nadácia srdca

• HYPERTENZIA (krvný tlak) – http://bit.ly/2PLhEYc – SERVIER – 


	Snímka 1
	Snímka 2
	Snímka 3
	Snímka 4
	Snímka 5
	Snímka 6
	Snímka 7
	Snímka 8
	Snímka 9
	Snímka 10
	Snímka 11
	Snímka 12

