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Abstrakt 

V mé seminární práci se zabývám popisem vlivu hypertenze na lidské srdce, 

omezení spjaté s tímto onemocněním, jeho léčbu, příčinami a různými cestami 

jak tomuto onemocnění předcházet. V teoretické části popíšu hypertenzi 

jako takovou a jak případně ovlivňuje život nemocných oproti zdravým lidem 

a omezení, které pro ně z nemoci vyplývají, také popíši, jak se nemoc léčí.  Následně 

se v praktické části zaměřím na praktické měření krevního tlaku u žen i mužů, 

vyhodnotím, zdali a jak je jejich hodnota tlaku nebezpečná a také porovnám 

výsledky žen i mužů. Na konci shrnu výsledky mého zkoumání, zamyslím se nad 

tím, zdali je tato nemoc závažně rozšířená a vyhodnotím procentuální zastoupení lidí 

s hypertenzí.  

 

Abstract 

In my seminar work I’m dealing with the effect of hypertension on human 

heart, limitations related with this disease, it’s treatment, it’s causes and different 

ways to prevent it. In the theoretical part I’m going to describe hypertension in a 

nutshell and how it potentionaly affects life of diseased in comparison to healthy 

people and limitations, which are caused by this disease, also I’m going to describe 

how is the disease treated. Then in practical part I’m going to focus on practical 

measurment of blood presure of men and women, evaluate, if the blood presure is 

dangerous and also compare results of men and women. At the end I’m going to 

summarize the results of my reasearch, think about if this disease is obligatorily 

spread and evaluate the procentual agency of the diseased with hypertension. 
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1 ÚVOD 

Hypertenze neboli zvýšený tlak, je nemoc, která se již běžně vyskytuje ve 

společnosti, patří mezi civilizační nemoci. I když její příznaky na první pohled 

nepoznáme, v Česku tvoří téměř 52% všech úmrtí připadající na choroby 

kardiovaskulární soustavy. 

V práci bych chtěl zjistit, jak moc se hypertenze rozšířila v současnosti a jak je 

to závažný problém. Jako metodu zkoumání jsem vybral experiment, který bude 

spočívat v měření tlaku u testovaných subjektů. 

 To to téma jsem si vybral kvůli tomu, že skoro celá rodina trpí vysokým tlakem 

a chtěl bych se o této problematice dozvědět více a případně upozornit ostatní na její 

existenci a jak se jí vyvarovat. Dále chci přiblížit způsob jak hypertenze ovlivňuje 

všední život nemocného. Práce by měla sloužit k seznámení se s daným problémem, 

také poučit jak mu předcházet a také jakým způsobem ho léčit. Práce by měla být 

určena těm, kteří se chtějí s problémem seznámit, těm kteří jsou hypertenzí již postižení 

a hledají možné následky této nemoci a přiblížit jim i léčebný proces. 

V práci se nejdříve zaměřím na obecné popsání studovaného pojmu, dále 

příznaky, příčiny a průběh hypertenze. Dále uvedu následky spjaté s hypertenzí a také 

způsob, jakým se hypertenze léčí v současné době. 

2 Teoretická a metodická část 

 

2.1 Teorie 

 

2.1.1 Hypertenze 

Hypertenze je jedno z civilizačních onemocnění, při kterém je zvýšený tlak 

krve v cévním řečišti. Zvýšený krevní tlak vede k rozvoji mozkové mrtvice 

a ischemické choroby srdeční, která má za následek infarkt, který může vést i 
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k úmrtí. Tyto choroby působí na oběhovou soustavu. Hypertenze je tak považována 

za jedno z civilizačních onemocnění, její výskyt se zvyšuje úměrně s dosaženým 

stupněm civilizačního vývoje společnosti. Tlak v cévním řečišti a v jednotlivých 

srdečních oddílech závisí na několika faktorech: 1.na síle srdečních stahů, 2.odporu 

cévního řečiště, 3.na aktuálním krevním objemu. Pokud je dlouhodobě zvýšený 

krevní tlak, je vysoké riziko poškození cév a nemocí, které mohou zasáhnout celý 

organismus např. infarkt myokardu, plicní embolie atd. Krevní tlak je vyjádřen ve 

dvou hodnotách. Optimální hodnota u dospělého jedince je 120 na 80 mm rtuťového 

sloupce. První hodnota je takzvaný systolický tlak což je tlak, který odpovídá fázi 

srdečního stahu, kdy srdce vytváří nejvyšší tlak. Druhá hodnota je takzvaný 

diastolický tlak, je to fáze srdečního stahu kdy se srdce plní krví a krevní tlak má 

nejnižší hodnotu. Krevní tlak se mění s věkem, což je způsobenu pružností arteriální 

stěny. Se zvyšujícím věkem se snižuje elasticita cévní stěny, z toho důvodu hůře 

reaguje tlak na ni působící při systole, což má za následek zvýšení systolického tlaku 

krve. Za hraniční hodnotu pro hypertenzi se považuje tlak 140/90 mmHg.  

            

  (tabulka č. 1) 

Krevní tlak Systolický [mmHg] Diastolický [mmHg] 

Ideální hodnoty 
120 80 

Normotenze 
140 a méně 90 a méně 

Mírná hypertenze 
140 – 179 90 – 104 

Středně těžká hypertenze 
180 – 199 105 – 114 

Těžká hypertenze 
200 a víc 115 a víc 

Izolovaná systolická 

hypertenze 

160 a víc 89 a méně 
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Příznaky 

Hypertenze se většinou výrazně neprojevuje nebo své příznaky projevuje až 

při značném nárůstu tlaku krve. Těmito příznaky mohou být například bolesti hlavy, 

závratě, krvácení z nosu nebo únava. Hypertenze se proto většinou zjistí, až při 

kontrolním měření kdy se pacient potýká s pozdními efekty hypertenze. 

Příčiny 

S hypertenzí se nejčastěji setkáme u jedinců, kteří trpí obezitou, jsou 

pokročilého věku, u kuřáků, u lidí kteří podléhají vysoké stresové zátěži nebo u lidí 

s nevhodným složením stravy. Nejdůležitější faktor pro vznik hypertenze je však 

dědičná informace. Hypertenze může být způsobena i jinou nemocí, hovoříme o 

sekundární hypertenzi, nebo se vyskytuje samostatně, hovoříme o primární 

hypertenzi. Rizikovou skupinou jsou lidé nad 30 let, ale v současnosti přibývá i 

mladších lidí, kteří se léčí s tímto problémem.  

Ve většině případů se jedná o primární hypertenzi s neznámou příčinou. 

Pravděpodobně se uplatňují různé faktory, mezi něž například patří dědičné 

předpoklady, nevhodná strava, nedostatek pohybu, stres a jiné vlivy okolního světa, 

které obvykle působí společně.  

Sekundární hypertenze neboli hypertenze vyvolaná jiným onemocněním, 

tvoří zhruba 10-15%. K onemocněním, která mají za následek hypertenzi, patří 

nejčastěji onemocnění ledvin, které se výrazně podílejí na regulaci krevního tlaku. 

Jako další jsou nejčastější onemocnění nadledvin, anomálie aorty a další vlivy. 

Některé ze jmenovaných onemocnění mohou být léčena a s tím lze i snížit krevní 

tlak do přirozených hodnot. 

Průběh 

Průběh hypertenze většinou probíhá i několik let bez toho, aby se nemocný 

potýkal s některými účinky hypertenze, většinou to nemocný o sobě ani neví. Pokud 

se však objeví nějaké známky nemoci, jsou většinou takové, které nemocný nemusí 

považovat jako příznaky hypertenze, např. bušení srdce, nervozita, poruchy zraku 

nebo bolesti hlavy. V některých případech se nemocný potýká s hučením v uších při 
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nádechu nebo při zvýšené námaze. Za další příznaky se považuje vracející se 

krvácení z nosu nebo silné červenání obličeje, s těmito příznaky by měl dotyčný 

přistoupit k vyšetření a objasnění příčiny. Avšak až při dlouhodobému účinku 

vysokého tlaku na srdce a tepny a abnormální námaze přičerpání krve se dostaví 

hlavní příznaky, kterými jsou: zvápenatění cév (kornatění tepen, arterioskleróza) a 

dochází k vážnému poškození srdce, mozku, ledvin, očí atd. (viz následky). 

Arterioskleróza a její vznik souvisí u většiny nemocných i se zvýšenou koncentrací 

cholesterolu v krvi (hyperlipidémie, hypercholesterolémie), nebo může souviset i 

s poruchou metabolismu tuků v těle. U značného počtu nemocných je hypertenze 

spojena s cukrovkou, která může být její příčinou nebo také porucha tvorby inzulínu, 

která ovšem často k cukrovce vede. Enormní nárůst krevního tlaku neboli 

hypertenzní krize, což je jedna z komplikací souvisejících s hypertenzí, kdy tlak 

vzroste až na hodnotu 230 mm Hg nebo vzroste diastolický tlak výše než 130 mm 

Hg, jako její příznaky se udávají bolesti hlavy, poruchy zraku, závratě, zvracení a 

poruchy vědomí. Vzniká při ní nebezpečí mozkového krvácení (mrtvice) nebo 

selhání srdeční činnosti. Tento stav je život ohrožující a musí být léčen v nemocnici. 

Následky 

Ačkoliv hypertenze na počátku nemá žádné viditelné projevy, tak nemocný 

necítí potřebu návštěvy lékaře, jelikož sám nepociťuje žádné příznaky, což má za 

následek, že si nemocný sám škodí svému zdraví. Dlouhodobá neléčená hypertenze 

se také málokdy sama upraví do normálních hodnot. Z toho důvodu je pak léčba 

dlouhodobá a často trvá dokonce po zbytek života. Každou léčbu pak doprovází 

pravidelná kontrolní měření tlaku a vyšetření kvůli možným pozdějším následkům.  

Neléčená hypertenze také nese riziko vzniku tzv. srdeční nedostatečnosti 

(insuficience), anginy pectoris, srdečního infarktu, krvácení do mozku nebo selhání 

ledvin. Možným následkem těchto nemocí může být i smrt.  

Hypertenze je také jedním z nejdůležitějších faktorů pro vznik ischemické srdeční 

choroby (kornatění věnčitých tepen), která má na svědomí velké procento úmrtí 

nemocných hypertenzí. Patologické zvětšení srdce (hypertrofie) a srdeční slabost 

(srdeční insuficience), které jsou velmi často označovány jako hypertenzní srdeční 

onemocnění“, se také mimo jiné mohou projevovat nedostatkem dechu při vyšší 
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tělesné zátěži. K pozdějším následkům hypertenze se řadí onemocnění ledvin, které 

má za následek ledvinovou nedostatečnost a následné k selhání  ledvin, při kterém je 

již nutná  hemodialýza, případně i transplantace ledvin. Zároveň se však objevují 

patologické změny sítnice oka a očního pozadí (fundus hypertonicus) s poruchami 

vidění. V oblasti nohou se mohou objevit závažné poruchy prokrvování. 

U nemocných hypertenzí také častěji dochází ke vzniku „kuřáckých nohou“ (zúžení 

až uzávěr periferních arterií). 

Léčba 

Léčba esenciální hypertenze probíhá na několika úrovních podle závažnosti. 

Jedním z prvních opatření při léčbě hypertenze je omezení či úplná eliminace 

škodlivých zvyklostí nemocného jako je kouření, přílišného jídla, vysoké konzumace 

alkoholu a kávy. Dále je třeba snížení nadváhy, čehož se docílí pomocí cvičení, 

změny jídelníčku a odbourání stresu (meditace, či jiné cvičení k uvolnění). Pomocí 

těchto opatření může být při mírné hypertenzi dosaženo mnoha zlepšení. Nemocný 

by se měl také udržovat tělesně fit, ale u cvičení se netlačit až na pokraj vyčerpání. 

Cvičit by ovšem měl alespoň dvakrát až třikrát do týdne. Sporty  doporučené jsou 

hlavně dynamické sporty, jako je plavání, turistika, běhání, cyklistika atd.. 

Nevhodnými jsou však sporty se statickou zátěží, jako je například vzpírání, jelikož 

při těchto sportech dochází k zadržení dechu a zvýšení tlaku v plicích, čímž se i 

zvyšuje krevní tlak. Nemocný by si také měl dávat pozor na sauny, jelikož mohou 

také zvýšit krevní tlak. Případnou návštěvu sauny by měl nejprve prokonzultovat 

s lékařem.  

Když jsou tato opatření nedostačující, následuje léčba s pomocí léků, které 

snižují krevní tlak (antihypertenziva). Druh léků a dávkování je pro každého pacienta 

individuální (podle věku, závažnosti hypertenze i případných dalších onemocnění 

atd.). V dnešní době již existuje velké množství antihypertenziv. K nejdůležitějším 

patří diuretika, betablokátory, antagonisté kalcia, inhibitory ACE a antagonisté 

angiotenzinu II. I když nemocný dochází na lékařské kontroly, měl by průběh 

nemoci sledovat i sám, například si pravidelně měřit krevní tlak a zaznamenávat 

naměřené hodnoty.  
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Mezi časté projevy na počátku léčby hypertenze medikamenty patří únava, 

pokles výkonnosti a občasná závrať. Tyto příznaky však po několika týdnech samy 

vymizí, jelikož si tělo na medikamenty a nižší tlak zvykne. U těhotných žen zvyšuje 

hypertenze riziko jak pro matku, tak pro plod. Toto riziko však může být sníženo 

přísnou kontrolou krevního tlaku v době těhotenství a patřičnou léčbou, tím by se 

mělo riziko podstatně snížit. 

2.2 Experiment 

Pohlaví hodnota systolického tlaku v mmHg hodnota diastolického tlaku v mmHg 

muž 136 84 

žena 118 79 

muž 124 82 

muž 122 81 

žena 128 84 

muž 125 85 

žena 119 78 

muž 127 81 

žena 121 82 

muž 142 85 

žena 124 83 

žena 125 76 

muž 122 84 

muž 126 82 

žena 125 83 

žena 135 84 

žena 123 82 

muž 122 84 

(tabulka č. 2) 
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žena 117 76 

žena 124 78 

muž 128 83 

muž 146 88 

muž 126 82 

žena 124 83 

muž 122 82 

žena 127 84 

muž 123 79 

žena 118 77 

muž 125 83 

muž 122 78 

průměr 125,5 81,7 

 

V tabulce jsou zaznamenány naměřené hodnoty systolického a diastolického 

tlaku a pohlaví testovaného subjektu. Věk testovaných subjektů se pohyboval mezi 

17-46 s tím, že průměrný věk byl 22. Průměrná hodnota systolického tlaku byla 

125,5, což je mírně nad optimální hodnotou, avšak nijak závažné. Průměrná hodnota 

diastolického tlaku byla 81,7, což je také mírně nad optimální hodnotou, ale také 

nijak závažné. Z toho 2 osoby vykazovali hodnoty vyšší než 140mmHg systolického 

tlaku, což jsou hodnoty odpovídající mírné hypertenzi a měli by tedy vyhledat pomoc 

doktora. Vyskytují se tam i hodnoty 135 a 136 mmHg, což jsou hodnoty těsně pod 

hranicí hypertenze, ale tyto osoby by měli začít provozovat nějaký dynamicky 

náročný sport a upravit jídelníček, nebo navštívit kardiologa. 
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Mužská tabulka hodnot 

          (tabulka č. 3) 

 

hodnota systolického tlaku v mmHg hodnota diastolického tlaku v mmHg 

 

136 84 

 

124 82 

 

122 81 

 

125 85 

 

127 81 

 

142 85 

 

126 84 

 

122 82 

 

128 84 

 

146 83 

 

126 88 

 

122 82 

 

123 79 

 

125 83 

 

122 78 

průměrná hodnota 127,7 82,7 

 

  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

12 

Ženská tabulka hodnot 

          (tabulka č. 4) 

 

hodnota systolického tlaku v mmHg hodnota diastolického tlaku v mmHg 

 

118 79 

 

128 84 

 

119 78 

 

121 82 

 

124 83 

 

125 76 

 

125 83 

 

135 84 

 

123 82 

 

117 76 

 

124 78 

 

124 83 

 

127 84 

 

118 77 

průměrná hodnota 124,4 80,6 

 

Z tabulek lze vyčíst, že muži mají vyšší hodnoty systolického i diastolického tlaku, 

a tím i blíže k hranici hypertenze. Ženy mají nižší hodnoty krevního tlaku a jsou mnohem 

blíže hodnotám optimálního tlaku 120/80 mmHg. Všechny testované subjekty jsou mí 

známý nebo kamarádi. 

 

1.1. Výsledky a diskuze 
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Z hodnot naměřených tonometrem lze vyčíst, že průměrné hodnoty krevního tlaku 

jsou 125,5/81,7 mmHg. Tyto hodnoty jsou mírně nad optimální hranicí, ale nejsou nijak 

škodlivé. Hypertenze se vyskytla u dvou subjektů zkoumání, a to v podobě mírné 

hypertenze a u dvou subjektů se vyskytly hodnoty hraničící s hranicí hypertenze 

140/90 mmHg.  

Hodnocení výsledku 

Jelikož se hypertenze vyskytla pouze u dvou subjektů, tak z hlediska rozšíření to 

není vážný problém, procentuální vyjádření výsledku je 6,6%. Z hlediska závažnosti to 

také není nějak závažný problém, jelikož rozdíl hodnot naměřených a optimálních je 

zanedbatelný. 

 

1.2. Současný stav řešené problematiky  

Léčba hypertenze je problém nejen zdravotnický, ale i ekonomický. Americké 

zdroje uvádí, že v roce 2004 každý zaměstnaný Američan přispíval na léčbu hypertenze 

400 amerických dolarů. Přesto je léčba úspěšná zhruba u 25% léčených, u kterých se 

podaří dosáhnout snížení krevního tlaku. To je nedostatečné jak ze zdravotnického 

hlediska, tak i z hlediska ekonomického. Přesto tento problém nelze považovat 

jako špatnou spolupráci nemocných. I když došlo k pokroku, není známa terapie, která by 

byla účinná u všech potřebných. Populační studie však ukazují, že snížením systolického 

tlaku o 10 mmHg klesla četnost úmrtí u mozkových mrtvic o 40%. U snížení systolického 

tlaku o 2 mmHg klesl počet úmrtí na mozkovou mrtvici o 20%. 

3 Závěr 

Je obecně známo, že mají muži tendenci ke zvýšenému výskytu hypertenze, což se 

v mé práci potvrdilo. Dále z mé práce vyplývá, že hypertenze jako nemoc je velice málo 

rozšířená a to pouze v mírné formě až na případné výjimky, se kterými jsem se nesetkal. 

Domnívám se, že by práce mohla mít přínos jako zdroj informací o stavu a možnostech 

rozšíření hypertenze, ale k přesnějším hodnotám se lze dopracovat pouze za předpokladu 

provedení zkoumání na velkém počtu zkoumaných subjektů, ale to není účelem této práce. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2017 _______________________  

           podpis  
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