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Objasňuje 
problematiku 
krvného tlaku

Vysvetľuje rizikové 
faktory ovplyvňujúce 

vznik srdcovo-cievnych 
ochorení

Informuje o prevencii 
pred vznikom chorôb 
spojených s krvným 

tlakom a funkciou srdca

ÚVOD

Táto práca:



CIELE PRÁCE

HLAVNÝ CIEĽ ČIASTKOVE CIELE

Skúmať krvný tlak u 
dospelej populácie spojení 
so  zmenai podmienok a na 
základe pozorovaní 
navrhnúť prevenciu proti 
vzniku kardiovaskulárnych 
ochorení

1. Zistiť ako látky kofeín, teín, soľ, 
alkohol ovplyvňujú krvný tlak a 
pulz, a tým aj naše zdravie. 
2. Pozorovať pôsobenie  faktorov 
-vek, pohlavie, fyzická aktivita na 
krvný tlak a pulz dospelého 
človeka. 
3. Zistiť a informovať o anomáliách 
krvného tlaku a o prevencii.



funkcia srdca
krvný tlak
krvný pulz

veľký a malý 
obeh

dnešný systém - 
Riva Rocci

spôsob merania 
a zásady

hypertenzia
hypotenzia

pôvod chorôb
príznaky
liečba

TEORETICKÁ ČASŤ

SRDCE A 
CIEVY

MERANIE 
KRVNÉHO 

TLAKU
ANOMÁLIE



ČO VPLÝVA NA KRVNÝ TLAK?

STRES

GENETIKA

FAJČENIE

KONZUMÁCIA KUCHYNSKEJ 
SOLI, ALKOHOLU, KOFEÍNU A 

TEÍNU

VEK

FYZICKÁ KONDÍCIA



HYPOTÉZY

Predpokladáme, že po požití 
šálky kávy s obsahom 80 mg 
kofeínu sa do 10 minút systolický 
krvný tlak pozorovaných zvýši o 8 
- 10 mm/Hg

Predpokladáme, že po požití 
šálky čierneho čaju s obsahom 
40 mg kofeínu sa do 10 minút 
systolický krvný tlak 
pozorovaných zvýši o 2 - 4 
mm/Hg

Predpokladáme, že po vypití 2 
dcl vína sa do 10 minút 
systolický krvný tlak 
pozorovaných zníži o 2 - 4 
mm/Hg

Predpokladáme, že u osôb, ktoré 
pravidelne športujú bude srdcová 
frekvencia počas vykonávania 
fyzickej aktivity nižšia a krvný 
pulz sa vráti do pôvodnej hladiny 
skôr

Predpokladáme, že po 
konzumácii pol čajovej lyžičky 
soli sa do 10 minút systolický 
krvný tlak pozorovaných zvýši o 
2 mm/Hg

Predpokladáme, že u žien vo 
veku do 40 rokov bude 
priemerný krvný tlak nižší ako u 
mužov vo veku do 40 rokov a 
žien vo veku nad 40 rokov bude 
priemerný krvný tlak vyšší ako u 
mužov
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1. Správna poloha
2. Správne podmienky
3. Vykonanie prvého merania
4. /Zmena podmienok/
5. Vykonanie druhého merania

MERANIE KRVNÉHO TLAKU
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H2 sa nepotvrdila, u 60% 
respondentov (teda u 5 z 8) sa 
TK po vypití čaju nezvýšil vôbec 
alebo naopak o niečo klesol, 
priemerne sa zvýšil o 0.5 mmHg

VÝSLEDKY

Priemerne sa TK zvýšil o 8 
mmHg. H1 sa potvrdila.

KOFEÍN V KÁVE KOFEÍN V ČAJI

polyfenoly uvoľnujúce 
napätie ciev

vybudovaná 
tolerancia



H4 sa potvrdila u 6 respondeontov, kde TK 
skutočne klesol v rozmedzí o 2 - 4 mmHg

VÝSLEDKY

H3 sa potvrdila, priemerne sa 
TK zvýšil o 2,3 mmHg

SOĽ ALKOHOL

dlhodobé pitie 20 - 
30 gramov 
alkoholu denne

dlhodobý vplyv pri 
konzumácii > 2 mg sodíka



H6 sa potvrdila, srdcová frekvencia u ľudí, 
ktorí pravidelne cvičia je nižšia ako u ľudí, ktorí 
necvičia

VÝSLEDKY

H5 sa potvrdila, ženy pod 40 
rokov majú nižší krvný tlak a 
ženy nad 40 rokov vyšší krvný 
tlak ako muži rovnakej vekovej 
kategórie

VEK a POHLAVIE KONDÍCIA

vplyv fyzickej aktivity 
na srdce

pre obé pohlavia vek môže 
byť spúšťačom vysokého TK
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Konzumácia alkoholu

Konzumácia nadmerného 
množstva soli

Pitie nápojov s vysokým 
obsahom kofeínu

Stres

Fajčenie

Prevencia

Vyvážená strava s dostatkom 
vitamínov a živín

Pravidelné vykonávanie 
športových aktivít

Pravidelné meranie krvného 
tlaku

Dostatok spánku
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