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1. Tep je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory 

 

Klidová tepová frekvence – příklad: 

1. minuta        30s  ……………36………………tepů   

2. minuta        15s  ……………19………………tepů   

3. minuta        10s  ……………12………………tepů 

4. minuta         5 s ………………6……………….tepů 

               klidová  TF ……………73…………………tepů za minutu  

 

Tep je dále možné měřit na spánkové tepně, krkavici, pažní, stehenní a podkolenní tepně. 

Při delším měření tepu na krkavici můžeme tlakem prstů podráždit baroreceptory a ovlivnit tak srdeční činnost.  

 

2. a/ stahu                        e/ dvojcípé 

b/ relaxaci                    f/ kratší 

c/ hlubší                        g/ poloměsíčitých 

d/ trojcípé 

 

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu tepen. 

 

3. Příklad: 

 

systolický tlak ……128………… torr 

diastolický tlak ……72………….torr 

 

Jakých hodnot nabývá krevní tlak při  a) hypertenzi ……140/90…………torr 

                                                                     b) hypotenzi   …  100/60…………torr 
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4. Příklad: žena, hmotnost 65kg, výška 1, 68m 

 

1) Z tabulky 1 odvoďte váš povrch těla v m2 tak, že spojíte pravítkem hodnotu výšky a hmotnosti 

………1,66…………. m2 (A) 

2) V tabulce 2 vyhledejte pro váš věk hodnotu výdeje energie za 24hod/m2 ………………....3 570……..kJ (B) 

3) Vynásobte povrch těla (A) hodnotou z tabulky 2 (B) a získáte tak hodnoty bazálního metabolizmu. 

            hodnota bazálního metabolizmu vztažená na 24hod   A . B = ………5 927………kJ  

 

VC (ml) = 5 927 . 0, 53 = 3 140             VC(l)= 3, 14 

 

Naměřená hodnota FVC …………3, 22…………… 

 

     Naměřená vitální kapacita plic je vyšší než hodnota spočítaná. 

 

5. Příklad – rekreačně sportující student 

TF1 po 1min zotavení             30s  ………76………TF1   …………152……… tepů za minutu 

TF2 po 2min zotavení             30s  ………66……… TF2 ………….132……..  tepů za minutu 

TF3 po 3min zotavení             30s  ………52………… TF3  ………104……… tepů za minutu 

 

BI = 300 x 100/ (152 + 132 + 104) = 77 

 

Průměrná zdatnost 

 

 

 

 

 

 



 

Metodický list  Biologie – Vliv zátěže na člověka Pracovní list – řešení 3 
 

6. Dotazník   - příklad                                                                                                      

Věk                                                                                                                                               …………………15………………… 

Výška v m                                                                                                                                    …………………1,68……………… 

Váha v kg                                                                                                                                     ………………65…………………… 

BMI                                                                                                                                                 ..………………23……………….. 

Sportovní aktivity                                                                                                                      ………………pilates……………..  

Pravidelnost sport.aktivit                                                                                                        ……………1x týdně…………….. 

Převažující charakter sport. aktivit                                                                                        ………………silové..…………….. 

(silové, rychlostní, vytrvalostní, všestranné, kombinace apod.)        

Zdravotní stav (astma, onemocnění oběh. soustavy…)                                                      …………………0…………………..  

 

 

7. Závěr:     vlastní závěr 

 

 

 


