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2 ÚVOD 
 

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů v těle. Bez něj by nemohla být čerpána krev a  

neokysličovaly by se orgány. Problematika kardiovaskulárního systému a jeho onemocnění je 

dnes častým problémem, protože onemocnění srdce a cév patří mezi nejzávažnější a 

nejběžnější civilizační onemocnění. Lidé a hlavně děti čím dál více trpí nadváhou a obezitou a 

jejich srdce a cévy jsou pak zatěžovány nadbytkem tuků, a kardiovaskulární systém nefunguje 

tak, jak má.  

Proto jsem si jako téma své bakalářské práce vybrala právě srdce a jeho dysfunkce, abych 

sebe i ostatní informovala o tom, jak srdce funguje a jak závažné poruchy mohou nastat, když 

se budeme špatně stravovat a málo se hýbat. Také jsem chtěla zjistit, zda a jak učitelé 

informují žáky a studenty o rizicích spjatých s nezdravou stravou a nedostatkem pohybu a jak 

se věnují ve výuce přírodopisu a biologie problematice kardiovaskulárního ústrojí a jak školy 

splňují nebo nesplňují požadavky Rámcového vzdělávacího programu. 

Práce je rozdělená na dva oddíly, na část teoretickou a na část výzkumnou. Teoretická 

část pojednává nejprve obecně o celém kardiovaskulárním systému, o samotné anatomii srdce 

a jeho činnosti. Jedna kapitola věnována chorobám srdce z odborného pohledu a poslední 

kapitola se zabývá výstupy z přírodopisu na jednotlivých školách z pohledu Rámcového 

vzdělávacího programu. Výzkumná část je zpracována na základě rozhovoru s učiteli biologie 

a přírodopisu, na základě prostudování školních vzdělávacích programů jednotlivých škol a 

na jejich porovnávání s Rámcovým vzdělávacím programem a srovnávání učebnic, které 

školy používají.  

3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Kardiovaskulární ústrojí 

Kardiovaskulární (oběhové) ústrojí odpovídá za přísun kyslíku a jiných živin do každé 

buňky těla, za odvod oxidu uhličitého a ostatních odpadních látek, transport hormonů a složek 

imunitního systému. Také má svou funkci v termoregulaci. Je prvním orgánovým systémem 

plodu, který je plně funkční (asi 8 týdnů po početí).(Parker, 2007), (Ward & Linden, 2010), 

(Šteiner, 2010) 

Je uspořádáno většinou paralelně, což znamená, že každá tkáň je zásobena přímo krví 

z aorty.(Ward & Linden, 2010) 



- 2 - 

 

Hlavní součástí oběhového ústrojí je srdce spolu s cévami a krví.(Parker, 2007) 

3.1.1 Srdce 

Srdce je jakási svalová pumpa – svým tlukotem pohání krev do tepen (arterií), které 

jsou velmi pružné. Ty se větví a rozvádějí okysličenou krev po těle. Tepny se dále rozdělují 

na tepénky (arterioly). Arterioly se  rozdělují na drobné vlásečnice (kapiláry). Jejich stěna je 

velmi tenká a umožňuje průchod kyslíku, živin, minerálů a jiných látek. Další funkcí krve je 

odvod odpadních látek z těla. Vlásečnice se zvětšují a tvoří žilky (venuly) a nakonec žíly 

(veny), které dovedou odkysličenou krev zpátky do srdce. Taková síť cév měří kolem 150 000 

km, což je téměř čtyřnásobek délky rovníku. Srdce dospělého člověka se stáhne denně až 100 

000krát. Za 70 let života je srdcem vypumpováno asi 200 milionů litrů krve.
1
(Parker, 2007), 

(Ward & Linden, 2010), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

4 STAVBA SRDCE 

4.1 Popis 

Srdce je malý, dutý, asi 12cm dlouhý a 9cm široký orgán. Tvarem připomíná kužel 

nebo hrušku, jeho hrot směřuje dolů doleva a dopředu. Své místo má v hrudní dutině mezi 

plícemi mírně vlevo. Jeho prací je vhánět krev do celého těla. Hmotnost srdce u mužů je asi 

300-350g, u žen 250-300g.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

Srdce je na povrchu kryto přísrdečníkem (epikard), který postupně přechází ve vak -

osrdečník (perikard). Mezi těmito blánami je tenká štěrbina vyplněná tekutinou usnadňující 

pohyby srdce.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

Vnitřek srdce je složen ze čtyř částí. Dvě dolní části se nazývají komory (ventriculi) a 

mají velmi silnou stěnu. Horní dvě části jsou předsíně (atria) a nemají tak silnou stěnu jako 

komory. Mezi pravou a levou částí srdce je přepážka (septum), kterou tvoří především 

svalovina. Do předsíně vtéká krev z celého těla a z komor teče krev do obou krevních oběhů. 

Srdeční stěna je složená ze svaloviny srdeční, myokardu, což je nejsilnější vrstva stěny. Na 

myokard zvenčí přiléhá tenký vnitřní list perikardu - epikard. Vnitřní strana stěny je kryta 

jemnou blánou srdeční, endokardem, který zajišťuje protisrážlivý povrch.(Aschermann, 

2004), (Machová, 2008), (Parker, 2007), (Ward & Linden, 2010) 

                                                 
1
 Pro představu: Toto množství by naplnilo tři supertankery 
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Srdeční stěna se skládá z perikardu, který se nachází na povrchu a je tvořen fibrózní 

vrstvou vaziva. K vazivu přisedá bazální lamina
2
, na kterou nasedá ještě vrstva mezotelových 

buněk. Vnitřek je tvořen epikardem, jenž je vystlán mezotelovými buňkami, které leží na 

bazální lamině. K lamině přiléhá vazivová fibrózní vrstva, v níž probíhají nervová vlákna, 

cévy a je v ní nakumulováno více tukových buněk. Další vrstvou je myokard - svalové buňky 

složené do svaloviny – k němuž na straně komor přisedá endokard. Endokard tvoří z vnitřní 

strany endotelové buňky, po nichž následuje vrstva řídkého vaziva, na které navazuje vrstva 

hustších elastických a kolagenních vláken. Derivátem endokardu jsou cípaté 

chlopně.(Aschermann, 2004), (Machová, 2008), (Parker, 2007), (Ward & Linden, 2010) 

Na povrchu srdce se nachází vypouklá plocha (facies sternocostalis), která je otočená 

dopředu k hrudní kosti a k žebrům. Tvoří ji přední stěna pravé komory a úzký pruh komory 

levé. Horní část plochy vyplňuje pravé ouško a hrot levého ouška. Další plochu na srdečním 

povrchu (facies diaphragmatica) tvoří zadní stěna pravé i levé komory, které jsou přivráceny 

k bránici. Levá plocha srdeční (facies pulmonalis) míří dozadu nahoru a doleva a tvoří ji bok 

levé komory a malá část levé předsíně. Tím vzniká otisk na levé plíci. Poslední srdeční 

plochou je plocha (facies vertebralis), která je přivrácena k jícnu a k hrudním obratlům a tvoří 

ji zadní stěny obou předsíní.(Aschermann, 2004) 

Do srdce vstupují žíly a ze srdce vystupují tepny. Do pravé síně ústí horní a dolní dutá 

žíla. Z pravé komory vystupuje plicní kmen a z levé komory vystupuje aorta.(Aschermann, 

2004), (Machová, 2008), (Parker, 2007) 

4.1.1 Prostorová orientace 

Po stranách srdce se nachází pravá a levá plíce, které od srdce odděluje mediastinální 

pleura. Vstup a výstup velkých srdečních cév je uložen za hrudním košem (corpus 

sterni).(Šteiner, 2010), (Aschermann, 2004) 

 Od baze směřuje srdce zprava shora zezadu doleva dopředu dolů za sternální konce 

žeber levé strany, kde končí zaobleným srdečním hrotem.(Aschermann, Kardiologie, 2004, 

str.5) 

Při pohledu zvenčí jsou viditelné žlábky oddělující jednotlivé dutiny srdce. Cirkulární 

brázda (sulcus atrioventricularis) se nachází mezi pravou síní a pravou komorou a mezi levou 

síní a levou komorou. Oba tyto cirkulární žlábky začínají po stranách plicnice, která vystupuje 

                                                 
2
 Bazální lamina – tenká vláknitá extracelulární vrstva, kde se nacházejí nervové i svalové buňky 
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z pravé komory. Na přední a zadní straně komor se nacházejí dva vkleslé žlábky (sulcus 

interventricularis), které ukazují oddělení pravé a levé komory a leží v místě mezikomorového 

septa. Žlábky jsou na povrchu těžko rozlišitelné, protože se v těchto místech často kumuluje 

subepikardiální tuk, přes který probíhají hlavní kmeny koronárních cév.(Aschermann, 2004) 

4.2 Vývoj srdce 

Srdce lidského embrya začíná tlouci již 23 dnů po početí a kontrahuje s vypuzováním 

krve od 18.dne života. Tepová frekvence se zvyšuje ze 65 na 130 tepů. Během života se 

tepová frekvence ustálí na přibližně 70 tepech za minutu. Srdce bije 100 000krát za den, 2,5 

miliardkrát za život 70letého člověka.(Machová, 2008), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & 

Noback, 1992) 

Jeho hmotnost závisí na množství srdeční svaloviny, tuku i tělesné konstituci. U 

dospělého člověka váží srdce v průměru 300g, u novorozence asi 20-25g. Hmotnost se 

zvyšuje s hmotností těla. U žen je to 0,40% a u mužů 0,43% hmotnosti těla.(Machová, 2008), 

(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Embryo vážící 1g má srdce o hmotnosti 10mg. V prvním měsíci života má srdce 

hmotnost 20g, délku 3cm a šířku 3,85cm. Na konci prvního roku, díky sezení a stání, se 

prodlužuje podélný rozměr srdce. Do deseti let se srdce zvětší asi dvakrát.(Machová, 2008) 

U obézních pacientů dochází ke zmnožení tuku hlavně v atrioventrikulárním žlábku a 

v interatriálním septu
3
, které dosahuje tloušťky až 2cm, a srdce potom váží přes 400g. 

Důsledkem toho je např. kardiomyopatie nebo arytmie.(Aschermann, 2004), (Machová, 

2008), (Šteiner, 2010) 

4.3 Srdeční chlopně 

V srdci se nacházejí čtyři chlopně, které zajišťují, aby krev tekla pouze jedním směrem 

a nevracela se zpět. Mají stejnou základní stavbu, ale liší se v detailech.(Aschermann, 2004), 

(Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Mezi předsíněmi a komorami leží dvě cípaté (atrioventrikulární = síňokomorové) 

chlopně. Vlevo je chlopeň dvojcípá (mitrální), vpravo chlopeň trojcípá (trikuspidální). V části 

srdce, odkud vytéká krev, se nacházejí dvě poloměsíčité chlopně: mezi pravou komorou a 

plicnicí je to chlopeň plicnice (otvírá se při stahu pravé komory, při vypuzení krve ze srdce do 

                                                 
3
 Interatriální septum – uvnitř předsíně 
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plic) a mezi levou komorou a aortou se nalézá chlopeň aortální.(Aschermann, 2004), (Parker, 

2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Chlopně se mohou zavírat a otevírat. Pokud se rozevřou ohebné cípy tlakem krve, 

potom je chlopeň otevřená. A pokud zpětný tok krve přiblíží cípy chlopní k sobě tak, aby se 

krev nevracela zpět, potom jsou chlopně zavřené.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007) 

V embryonálním stadiu chlopně usměrňují krev z dolní duté žíly do oválného okénka 

(foramen ovale)
4
 v mezipředsíňovém septu.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007) 

4.3.1 Cípaté chlopně 

4.3.1.1 Trojcípá chlopeň  

Obvod trojcípé neboli trikuspidální chlopně je 110 – 120mm a průměr jejího ústí je asi 

36mm. Nachází se mezi pravou síní a pravou komorou a skládá se z vaziva, které je kryto 

endokardem. Největší cíp je přední (cuspis anterior) a nejmenším cípem je septální (cuspis 

septalis), jenž dělí membranózní septum na horní (síňovou) a dolní (komorovou) část. Zářezy, 

ve kterých se všechny tři cípy potkávají, se nazývají komisury.(Aschermann, 2004), (Parker, 

2007), (Ward & Linden, 2010), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

4.3.1.2 Dvojcípá chlopeň 

Chlopeň dvojcípá neboli mitrální je uložena mezi levou komorou a levou síní. Obvod 

jejího ústí je 80-100mm a průměr asi 27mm. Je složena ze dvou cípů, které mají poloměsíčitý 

tvar. Přední cíp je větší a zadní cíp menší. Tyto cípy se k sobě přikládají ve dvou komisurách. 

Zadní cíp může být ještě sám rozdělen na dva až tři malé komisurální cípy, a to díky dvěma 

zářezům.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

Do chlopní se upínají šlašinky, které se mohou upínat několika způsoby – 

komisurální šlašinky se upínají do komisurálních okrajů chlopní, šlašinky volného okraje 

začínají na hrotu, upínají  se do mělkých zářezů chlopenních okrajů a do drsné části chlopně 

(nejvnitřnější zóna cípu), bazální šlašinky odstupují z komorových stěn a jejich úpon končí 

v bazální zóně chlopně. Šlašinky zabraňují převrácení cípů chlopně do síní.(Aschermann, 

2004) 

                                                 
4
 Oválné okénko – proudí jím okysličená krev (z placenty) z pravé síně přímo do levé síně, leží mezi dvěma 

částmi vyvíjejícího se septa, po porodu se okénko uzavírá 
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Na rozdíl od poloměsíčitých chlopní mají chlopně cípaté cévy. Cévy ale do chlopní 

vrůstají ve větším množství jen při jejich zánětu.(Aschermann, 2004), (Ward & Linden, 

2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

4.3.2 Poloměsíčité chlopně 

4.3.2.1 Chlopeň plicnice 

Její obvod je asi 60 – 75mm a průměr jejího ústí je 23mm. Chlopeň plicnice je tvořena 

třemi poloměsíčitými cípy – předním, pravým a levým a třemi komisurami. Její cípy jsou 

oproti cípům aortální chlopně jemnější a tenčí.(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 

1992) 

4.3.2.2 Aortální chlopeň 

Ústí má obvod 65-80mm a průměr asi 20mm. Obvykle je tvořena třemi 

poloměsíčitými cípy - levým koronárním, pravým koronárním a nekoronárním (či zadním). 

Cípy nemusí být stejně dlouhé. Mezi cípy se nacházejí opět tři komisury. Ke vzájemnému 

styku cípů v diastole nedochází v místě jejich okrajů, ale poněkud dále. Na komorové ploše 

cípů bývá ztluštění. V centru volných cípových okrajů je uzlíkovité ztluštění, které pomáhá 

úplnému uzavření ústí v diastole.  

Častým nálezem jsou oválné otvory cípů poblíž komisur, ale protože leží nad čarou 

dotyku, tak nevedou k nedomykavosti.(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

4.4 Srdeční dutiny 

4.4.1 Pravá předsíň 

Leží nad a za pravou komorou a před levou síní. Je nejobjemnější dutinou srdce – asi 

80 ml.(Šteiner, 2010) 

Do zadní části pravé předsíně ústí horní dutá žíla (vena cava superior), která má 

průměr 2cm a dolní dutá žíla (vena cava inferior) o průměru 3 - 3,5cm. U dolní části tohoto 

ústí se nachází srpkovitá řasa. 

Mezi předsíněmi se nachází chlopeň, která je 3-10mm vysoká a má buď srpkovitý 

nebo poloměsíčitý tvar. 

V zadní části pravé předsíně pod ústím dolní duté žíly leží silný žilní splav (sinus 

coronarius), jenž odvádí krev ze srdeční stěny.(Aschermann, 2004)   
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Přední část má stěnu tvořenou snopci svaloviny a vybíhá vpřed v pravé ouško, které 

má trojúhelníkový tvar. Mezi trámci je až papírově tenká svalovina.(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010) 

Ve střední části stěny pravé předsíně se nachází interatriální septum, v jehož zadní 

části leží oválná vkleslina (fossa ovalis), mající průměr 1,5 – 3,5cm. Někdy není septum zcela 

uzavřeno a sondou jím lze projít do levé síně – foramen ovale. Je zde také popisován Kochův 

trojúhelník, který je v zadní části vymezen ústím žilního splavu, dole bází trojcípé chlopně a 

nahoře řasou
5
. Pod endokardem Kochova trojúhelníku leží část převodního systému 

srdečního, síňokomorový uzlík. Před Kochovým trojúhelníkem se mezipředsíňové septum 

ztenčuje a nenajdeme zde svalovinu, ale vazivo, kterým prochází další část převodního 

systému – Hisův svazek
6
 (fasciculus atrioventricularis).(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010), 

(Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Na endokardu pravé předsíně leží otvůrky (foramina venarum minimarum), které mají 

průměr 0,5 - 2mm a jimiž přitéká do předsíně malé množství krve ze srdeční stěny.  

Předsíň se otvírá dopředu dolů přes předsíňokomorové ústí, kde je trojcípá 

chlopeň.(Aschermann, 2004) 

4.4.2 Pravá komora 

Leží před ostatními srdečními oddíly. Má objem asi 70 ml. Jejím začátkem je ústí 

mezi pravou předsíní a touto komorou. Ústí je obklopeno vazivovým kroužkem a končí 

poloměsíčitou chlopní v začátku plicnice. Tvoří pravý okraj srdce.(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010) 

Na příčném řezu má komora v systole srpkovitý tvar a v diastole má tvar 

poloměsíčitý.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

Rozděluje ji svalový oblouk (hřeben), který se táhne od mezikomorového septa 

k začátku plicnice (truncus pulmonalis), na část vtokovou a výtokovou.(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010) 

Vtoková část (pars trabecularis) je v ústí srdeční síně do komory (ústí je široké 3,5cm, 

a je v něm uložena trojcípá chlopeň). Ústí má většinou kruhovitý nebo oválný tvar. Trojcípá 

                                                 
5
 Řasa – ve spodní části řasy leží 1mm silný vazivový pruh, nazývající se Todarova šlacha 

6
 Hisův svazek - součást převodního systému srdečního, která převádí vzruch předsíní na komory. Dělí se na 

pravé a levé Tawarovo raménko 
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chlopeň má 3 cípy, ke kterým se přikládají komisury a do jejich okrajů se upínají šlašinky. 

Vnitřní povrch je pokryt svalovými trámci, v nichž jsou prohlubně.(Aschermann, 2004) 

4.4.3 Levá předsíň 

Leží za oběma komorami a za pravou síní. Je zaobleného krychlového tvaru a má 

menší objem než předsíň pravá. Levá předsíň má také na rozdíl od předsíně pravé v celém 

rozsahu hladký endokardiální povrch. Endokard je zde nejsilnější v celém srdci a jsou na něm 

patrny nepravidelně rozmístěné otvůrky, které mají za úkol odvádět část krve z levé komory 

do této síně. Předsíně jsou od sebe odděleny interatriálním septem, ve kterém je patrná fossa 

ovalis. V zadní stěně jsou viditelná čtyři ústí plicních žil. Levá předsíň dopředu vybíhá v levé 

ouško (auricula sinistra), kde může dojít ke vzniku trombů při poruchách 

kontrakce.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

4.4.4 Levá komora 

Tvoří část přední strany srdce a jeho levý okraj. Má kónický tvar a její objem činí asi 

43ml. Oproti pravé komoře je její endokardiální povrch hladší. Její začátek se nachází v ústí 

srdeční předsíně do srdeční komory a končí v ústí aorty. Do levého atrioventrikulárního ústí je 

zasazena dvojcípá chlopeň. Podobně jako pravá komora se dělí na vtokovou a výtokovou 

část.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

Vtoková část je kryta trámečky a rozkládá se od atrioventrikulárního ústí až k hrotu 

srdečnímu. Ve stěně levé komory srdeční jsou uloženy dva silné papilární svaly, které jsou 

mnohem silnější než v pravé komoře. Oba vybíhají v několik hrotů, z nichž odstupují 

fibroelastické šlašinky.(Aschermann, 2004) 

Výtoková část je rozmístěna od srdečního hrotu podél mezikomorového septa
7
 až 

k otvoru aorty. Stěny jsou hladké, jen u srdečního hrotu jsou malé svalové trámečky. 

V aortálním ústí je zasazena aortální chlopeň, tvořená třemi kapsičkovitými poloměsíčitými 

chlopněmi. Vyklenutý začátek aorty s chlopněmi se nazývá kořen aorty.(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010) 

                                                 
7
 Mezikomorové septum – svalová přepážka, která odděluje pravou a levou komoru, dolní část je mohutnější 
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4.5 Srdeční skelet 

Skelet srdce je podpůrnou strukturou, která odděluje síně od komor a pomáhá udržovat 

tvar srdce při jeho pohybech. Součástí srdečního skeletu je soubor čtyř vazivových kroužků
8
 

připomínajících manžety, které se nacházejí v horní části srdce a obkružují ústí aorty a 

atrioventrikulární ústí. Upínají se do nich svalová vlákna komor a cípy atrioventrikulárních 

chlopní. Ke skeletu patří i vazivový prstenec aortální chlopně.  

Díky ovinutí svrchní vrstvy svalu kolem komor a její kontrakci se svalová vlákna 

stahují a vyprazdňují komory směrem od hrotu nahoru do plicnice a srdečnice. Kdyby se 

vyprázdnila nejprve horní část komor, krev by se hromadila v srdečním hrotu.(Aschermann, 

2004), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

4.6 Srdeční stěna a její diferenciace 

Stěna je tvořena třemi základními vrstvami: endokardem, myokardem a 

perikardem.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

4.6.1 Endokard 

Endokard je vnitřní blána srdce, tvořená jednou vrstvou endotelových buněk, pod 

nimiž je subendokardialní vrstva (z kolagenu, elastinu a buněk hladké svaloviny). Je pevně 

připojen k myokardu. Má tloušťku 10-20µm v komorách, v pravé síni má 100µm a v levé 

300µm. V této bláně jsou umístěny krevní a lymfatické cévy, vlákna nebo svazečky 

převodního systému srdečního a senzitivní nervy.(Aschermann, 2004), (Ward & Linden, 

2010), (Machová, 2008), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Vystýlá všechny dutiny srdce, pokrývá chlopně. Jeho povrch je hladký, lesklý a 

nesmáčivý, silnější v levé polovině srdce. Zajišťuje protisrážlivý povrch.(Aschermann, 2004),  

(Ward & Linden, 2010) 

Derivátem endokardu jsou cípaté chlopně, do nichž vrůstají vazivové 

buňky.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 

Díky své morfologické stavbě endokard reaguje na zánět stejně jako pojivová tkáň – 

edémem, nárůstem počtu cév, zánětlivých buněk, rozpadem kolagenu.(Aschermann, 2004) 

                                                 
8
 Vazivové prstence – jejich pevnost zabraňuje deformaci chlopní 
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4.6.2 Myokard 

Tvoří nejsilnější vrstvu stěny srdeční. Stěna je tvořena příčně pruhovanou svalovinou, 

která má v sobě buňky, kardiomyocyty, zajišťující kontrakci svalu. Ačkoli jsou 

kardiomyocyty jednotlivé buňky oválného tvaru, tak vytvářejí dokonalou, funkčně 

propojenou síť svalů (syncytium), která pracuje jako celek. Toto propojení je umožněno 

interkalárními disky, složenými z desmozomů, značně rezistentními na hypoxii. Dále ho tvoří 

vazivové intersticium – v něm probíhají krevní a lymfatické cévy a nervy.(Ward & Linden, 

2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Skupiny kardiomyocytů jsou obklopeny endomysiem – vazivem složeným 

z kolagenních, elastických a retikulárních vláken.(Ward & Linden, 2010) 

Na povrchu kardiomyocytů je plazmatická membrána, kterou nazýváme sarkolema. Ta 

se v komorách vchlipuje do myocytu a tvoří systém T-tubulů, které přenášejí do myocytu 

elektrický impuls. To zajistí uvolnění kalcia ze sarkoplazmatického retikula a dojde tak ke 

kontrakci.(Šteiner, 2010) 

Svalové buňky neboli myocyty jsou zevnitř tvořeny kontraktilními myofibrilami, ve 

kterých je umístěno jádro, nesoucí genetickou informaci. Jádro tvoří asi 5% kardiomyocytu a 

je umístěno uprostřed buňky.  

Myofibrily se skládají z jemných myofilament, tvořících pod mikroskopem příčné 

žíhání. Tenká aktinová myofilamenta (8nm) jsou složena z bílkoviny aktinu a dvou 

proteinů – troponinu a tropomyosinu. Aktin má šroubovicovitou strukturu, na jejímž povrchu 

jsou umístěna vazebná místa pro myosin. Tlustá myofilamenta (15nm) jsou tvořena 

kontraktilní bílkovinou myosinem. Myosin je složen z hlavy, která je pomocí krátkých 

ramének připojena k tyčinkovité části. Toto uspořádání připomíná golfovou hůl.(Aschermann, 

2004), (Ward & Linden, 2010) 

V sarkoplazmě jsou mezi myofibrilami granula glykogenu a respirační pigment – 

myoglobin (váže kyslík).(Aschermann, 2004) 

Kontrakce je dána zasunutím aktinových myofilament mezi myosinová filamenta. 

Když sval relaxuje, je nemožné, aby se navázal myosin na aktin kvůli blokaci jejich 

vazebných míst troponin-tropomyosinovým komplexem. Elektrický výboj způsobí přestup 

sodíku a iontů Ca
2+ 

do buňky. Díky těmto iontům dojde k rozpojení troponin-

tropomyosinového komplexu a může dojít k zapojení myosinu na aktin. ATP se rozštěpí na 
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ADP a tím se uvolní energie, která způsobí ohnutí (flexi).(Aschermann, 2004), (Ward & 

Linden, 2010) 

4.6.3 Perikard 

Perikard neboli osrdečník je kuželovitý vak, který se skládá ze dvou listů: viscerálního 

epikardu a parietálního perikardu (ten přirůstá svou bází na bránici).(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Perikard je list ležící na myokardu (je k němu připojen fibroelastickým vazivem) a na 

začátcích velkých cév, takže kryje zevní povrch srdce. Vystýlá ho vrstva plochých buněk, 

mezotel. V druhém roce života se pod epikardem ukládá tuková tkáň.(Aschermann, 2004), 

(Ward & Linden, 2010) 

Vlastní perikard tvoří dvě vrstvy: vnitřní serózní a vnější vazivová. Serózní vrstva je 

tvořena jako u epikardu jednou vrstvou plochých mezotelových buněk. Vnější fibrózní vrstvu 

tvoří kolagenní a elastická vlákna, která se nůžkovitě kříží. Mezi epikardem a perikardem je 

štěrbina, ve které je nažloutlá tekutina, usnadňující klouzavý pohyb srdce uvnitř vaku a 

chránící srdce před poškozením, které by mohlo způsobit tření. 

Perikard je promítán na povrch hrudníku jako trojúhelník, jehož vrchol dosahuje do 

prvního mezižebří.  

Má mnoho funkcí: snižuje tření mezi srdcem a okolím, udržuje srdce ve fixované 

poloze, chrání před infekcí, usnadňuje plnění síní krví. Mohou ho postihovat vrozené a 

získané afekce.(Aschermann, 2004), (Ward & Linden, 2010), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, 

& Noback, 1992) 

5 PRÁCE SRDCE 

Srdce je neúnavná, nastavitelná pumpa, která zajišťuje cirkulaci krve v těle pomocí 

obrovské sítě cév. V životě dojde k více než třem miliardám srdečních stahů. 

Jeho síla spočívá v komorách, jejichž stěny jsou tvořeny velmi silnou svalovinou. 

Když se stahují, pumpují krev do tepen. Nad komorami jsou předsíně, jejichž stěny jsou 

mnohem tenčí a jejich funkcí je spíše pasivně skladovat krev, kterou do nich přivádějí žíly. 

Základem činnosti srdce je střídání stahu a uvolnění myokardu.(Parker, 2007) 

Každý jeden tep srdce má dvě fáze: 
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1) Diastola - Při této fázi srdeční svalovina relaxuje a je ochablá, srdce se pomalu plní 

krví. 

2) Systola - V této fázi se srdce kontrahuje a vypuzuje krev.(Parker, 2007), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

Celá tato srdeční revoluce
9
 není delší než jedna vteřina. Pokud vykonáváme náročnou 

práci nebo jsme ve stresu, rychle vzrůstá tepová frekvence i množství vypuzené krve.(Parker, 

2007) 

5.1 Srdeční cyklus 

5.1.1 Relaxace (pozdní diastola) 

Tato fáze trvá 0,7 sekundy. V této fázi jsou srdeční stěny ochablé, předsíně jsou lehce 

vyklenuty tím, jak do nich pozvolna přitéká krev z žil. Celé srdce je v krátké diastole. Do 

pravé předsíně přitéká odkysličená krev z celého těla, zatímco do levé předsíně přitéká krev 

okysličená. Část krve teče z předsíní do komor. Na konci relaxace jsou komory plné asi 

z 80%. Poloměsíčité chlopně se uzavřou, jejich okraje se spojí, a tím se zabrání zpětnému 

toku krve. Cípaté chlopně jsou otevřené.(Parker, 2007), (Machová, 2008), (Carola, Harley, & 

Noback, 1992) 

5.1.2 Stah předsíní (systola atrií) 

Trvá 0,1 sekundy. V horní části pravé předsíně se nachází přirozený srdeční 

pacemaker
10

, tzv. sinoatriální uzlík (nodus sinuatrialis). Vysílá elektrické impulsy, podobně 

jako nervové buňky, které ovlivňují srdeční stah. Vzruchy, šířící se stěnou předsíní
11

, 

stimulují jejich svalovinu ke kontrakci. Tím se vypudí krev z předsíní přes cípaté chlopně do 

komor, které mají stále ochablou svalovinu.(Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

5.1.3 Stah komor (systola komor) 

Toto je nejaktivnější a nejsilnější fáze srdeční činnosti, trvající 0,3 sekundy. Na 

začátku dojde k uzavření cípatých chlopní. Dochází v ní ke stahu silné svaloviny komor, kam 

jsou převáděny vzruchy ze síňokomorového uzlíku pomocí převodního systému. Tím se zvýší 

tlak v komorách a otevřou se chlopně v aortě a plicnici. Krev je vypuzována do hlavních 

                                                 
9
 Srdeční revoluce – cyklus, složený ze systoly a diastoly 

10
 Pacemaker – po většinu diastoly je sinoatriální uzlík neaktivní, začíná vysílat elektrické vzruchy, koordinující 

srdeční stah,  až když se blíží systola 
11

 Šíření vzruchů – ke stimulaci ke stahu dochází během 0,1 sekundy, některé vzruchy se šíří rychleji díky 

svazečkům převodního systému k síňokomorovému uzlíku 
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tepen kvůli uzavření cípatých chlopní.(Machová, 2008), (Parker, 2007), (Carola, Harley, & 

Noback, 1992) 

5.1.4 Relaxační fáze (časná diastola) 

V této fází dochází k ochabnutí stěn komor, díky čemuž je snížen nitrokomorový tlak. 

Fáze trvá 0,5 sekundy. Tlak krve vypuzené v předchozí fázi do hlavních tepen je nyní velmi 

vysoký. Vysoký tlak způsobí to, že se uzavřou chlopně poloměsíčité, zabraňující zpětnému 

toku krve. Tlak v komorách poklesl, a proto se otevírají cípaté chlopně. Tím klesá tlak i 

v předsíních a ty se mohou plnit krví, která přitéká z hlavních žil.(Parker, 2007), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

Podle tlakových a objemových změn v srdečních komorách můžeme rozdělit fáze srdeční 

revoluce takto:  

Dají se odlišit dvě fáze systoly: (Aschermann, 2004), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

1) Fáze izovolumické kontrakce, kdy v komorách roste tlak, ale nemění se objem. 

Dochází k ní na začátku systoly komor. Zvýší se nitrokomorový tlak, převýší tlak 

v síních a dojde k uzavření cípatých chlopní. Poloměsíčité chlopně jsou uzavřeny 

stále, proto se zase zvyšuje tlak v komorách. Objem komor se nemění, protože jsou 

chlopně uzavřeny.(Aschermann, 2004), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

2) Fáze ejekční neboli vypuzovací je fáze, kdy tlak v komorách je poměrně stálý a 

objem se zmenšuje. Dojde k němu, když nitrokomorový tlak přesáhne tlak diastoly ve 

velkých tepnách. Tím se otevřou poloměsíčité chlopně a krev se vypuzuje do tepen. 

Do konce systoly potom tlak klesá. Když dojde do tak nízké hodnoty, že je tlak 

v tepnách vyšší, pak se uzavírají poloměsíčité chlopně. V této fázi dosáhne 

nitrokomorový tlak maxima, objem komor se naopak sníží až na své minimum. Poměr 

tepového výdeje k objemu komory na konci diastoly je označován jako ejekční 

frakce.(Aschermann, 2004), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Podobně se dají rozlišit i dvě fáze diastoly: 

1) Fáze izovolumické relaxace začíná tím, že jsou všechny chlopně uzavřeny. Nejprve 

se uzavírají chlopně poloměsíčité, kdy klesne tlak natolik, že ve velkých tepnách je 

tlak o mnoho vyšší. Relaxace srdečního svalu způsobí rychlý pokles nitrokomorového 

tlaku (až na hodnotu nižší než je v předsíních). V této chvíli se otevírají cípaté chlopně 

a krev přitéká do komor.(Aschermann, 2004), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 
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2) Plnící fáze začíná snížením nitrokomorového tlaku na minimum. Objem komor 

naproti tlaku roste. Díky tomu se plnící fáze rozděluje ještě na tři 

podfáze:(Aschermann, 2004) 

a) Fáze rychlého plnění. Objem komor se zvětší po otevření cípatých chlopní, 

nahromaděná krev může ze síní protékat do komor, které se rychle plní. V síních i 

komorách klesá tlak.(Aschermann, 2004), (Ward & Linden, 2010) 

b) Diastáza. Neboli fáze pomalého plnění, kde dochází k pomalému průtoku krve, 

která se vrací z žil systémového a plicního oběhu přes síně do komor. Tento průtok 

je doprovázen velmi malým a pozvolným zvyšováním tlaku.(Aschermann, 2004) 

c) Systola síní. V klidu se komory naplní krví dřív než dojde k systole síní. Ta má 

význam hlavně při námaze, kdy se zkracuje diastola a komory se nestíhají 

samotnou relaxací naplnit. Systola síní způsobuje charakteristický vzestup 

tlaku.(Aschermann, 2004) 

5.1.5 Převodní systém srdeční 

Činnost je řízena automaticky a rytmicky impulsy. Tuto schopnost vytvářet signály a 

převádět je má převodní systém srdeční. Ten je tvořen svalovými vlákny, které se liší od svalů 

myokardu vysokým zastoupením sarkoplazmy a malým množstvím fibril.(Aschermann, 

2004), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

V převodním systému srdečním je zastoupeno několik typů buněk: 

Nodální myocyty - jsou umístěny v sinoatriálním a atrioventrikulárním uzlu a mají 

většinou vřetenovitý tvar. Jejich cytoplazma je světlá, protože obsahuje málo myofibril. Zde 

vzniká srdeční výboj. Spoje jsou zastoupeny desmozomy, interkalární disky chybí.  

Tranzitní myocyty - jsou větší a tmavší než nodální myocyty. Obsahují až 50% 

myofibril.  

Purkyňovy kardiomyocyty - tvoří svazky vláken, které se také nazývají Purkyňova 

vlákna. Jsou světlé, s malým množstvím myofibril a větším množstvím glykogenu. Propojují 

je interkalární disky.  

Převodní systém je tvořen síňovým uzlem, síňokomorovým uzlem, síňokomorovým 

svazkem, Tawarovými raménky a Purkyňovými vlákny.(Aschermann, 2004) 
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5.1.5.1 Síňový uzel 

Je označován zkráceně jako SA uzel. Nodus sinuatrialis je vřetenovitý útvar o délce 

10-20mm a šířce 5mm. Nachází se v epikardu u připojení horní duté žíly a pravého ouška. 

Protkává ho síť kolagenních a elastických vláken, jejichž množství se s věkem zvyšuje. 

V jeho okolí se nalézá hojné množství nervových vláken i gangliových buněk.(Aschermann, 

2004), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Vzruch se z něj šíří internodálními drahami, které jsou tvořeny kontraktilní svalovinou 

síní, a které dále přecházejí k atrioventrikulárnímu uzlu.(Šteiner, 2010) 

5.1.5.2 Síňokomorový uzel 

Síňokomorový uzel (nodus atrioventricularis) se zkráceně označuje jako AV uzel a má 

velikost v rozmezí 5-7 x 2-5mm. Nachází se pod endokardem pravé síně v místě tzv.Kochova 

trojúhelníku
12

. Uzel je eliptického tvaru. Dochází zde k atrioventrikulárnímu zpoždění. To 

vede k synchronizaci atrioventrikulárního převodu. Spojení buněk zprostředkovávají 

desmozomy. Obsahuje buňky podobné Purkyňovým a štíhlé přechodné buňky. Uzel je 

zásobován nodální atrioventrikulární tepnou, jdoucí z pravé koronární tepny. Její raménko 

také zásobuje Hisův svazek.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 

1992) 

5.1.5.3 Síňokomorový svazek 

Jinak se mu říká Hisův svazek, je jediným svalovým spojením mezi síněmi a 

komorami. Svazek je pokračováním AV uzlu. Je dlouhý 6-20mm a 1-3mm silný. Je obklopen 

vazivovou tkání, která slouží jako elektrická izolace. Svazek je tvořen tranzitními a 

Purkyňovými kardiomyocyty. Jsou mezi sebou propojeny modifikovanými interkalárními 

disky. Podle průběhu se dá rozdělit na zadní část svazku a na část přední, která se větví. 

Nejprve vydává jemná vlákna levého raménka, načež se dále větví na další samostatný svazek 

– pravé raménko.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

5.1.5.4 Tawarova raménka 

Dělí se na pravé a levé. Pravým raménkem přímo pokračuje Hisův svazek. V horní 

části se raménko zanořuje do myokardu septa, v dolní části jde pod tenkou vrstvičku 

svaloviny. Během svého průběhu vypouští do stěn pravé komory Purkyňova vlákna. Celková 

                                                 
12

 Kochův trojúhelník – ohraničen ústím tlustého žilního splavu, cípem trikuspidální chlopně a chlopní dolní duté 

žíly spolu s Todarovou šlachou  
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délka činí 50mm a průměr je 1mm. Toto raménko může chybět.(Aschermann, 2004), (Šteiner, 

2010) 

Levé raménko netvoří svazek, ale odstupuje jako vrstva vláken. Tato vlákna vytvářejí 

pod endokardem vějířovité svazky a svým průběhem přes septum připomínají vodu 

přepadávající přes splav. Raménko je obklopeno řidším vazivem.(Aschermann, 2004) 

5.1.5.5 Purkyňova vlákna 

Tvoří terminální část převodního systému. Pod endokardem komor se raménka 

rozpadají do sítě Purkyňových vláken. Vlákna jsou tvořena velkými světlými myokardiálními 

buňkami s malým počtem myofibril a velkým množstvím glykogenu. U člověka dosahují do 

vnitřní vrstvy myokardu. Vlákna jsou spojena s buňkami pomocí interkalárních 

disků.(Aschermann, 2004), (Machová, 2008), (Šteiner, 2010) 

5.1.6 Řízení srdeční činnosti 

Srdeční činnost řídí kardiovaskulární centrum v prodloužené míše, která přijímá 

smyslové informace o tělesné teplotě, emocích, pocitech a stresu, a která vysílá vzruchy, jež 

jsou vedeny hlavovými nervy, především bloudivým nervem (nervus vagus). Pomocí vzruchů 

je klidová frekvence udržována asi na 70 tepech za minutu. Při námaze nebo stresu vzruchy 

vedené nervi cardiaci (řízené hypotalamem) způsobí to, že se zvýší srdeční frekvence. Dále je 

frekvence ovlivněna také hormonálně, např. adrenalinem, vlivem emocí, mozkovou 

kůrou.(Machová, 2008), (Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

6 CHOROBY SRDCE 

6.1 Ischemická choroba srdeční 

Ischemická choroba srdeční je souhrnný název pro skupinu patologických 

onemocnění, pro které je společný stav ischémie, čili nedokrvování myokardu. Myokard je 

závislý na neustálém přísunu krve pomocí koronárních tepen. Pokud je přísun krve 

nedostatečný, nemohou se živiny s kyslíkem dostat k srdeční svalovině, a následkem toho 

dochází k rozvoji některé z forem ischemické choroby srdeční (ICHS). ICHS se vyskytuje 

téměř u 9 pacientů z 10. Vzestup četnosti je spjat s industrializací společnosti, růstem životní 

úrovně a změnami životního stylu.(Almeida, 2012), (Aschermann, 2004), (Šteiner, 2010) 
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Projevy ICHS vznikají kdykoli v průběhu života, četnost však stoupá s věkem. 

Vzácně se vyskytují případy infarktu myokardu v dětství a v dospívání. Až do středního věku 

je choroba 6-10krát častější u mužů než u žen.(Šteiner, 2010) 

Rizikovým faktorem pro vznik ICHS je diabetes mellitus 1.typu (cukrovka), ale až 

po řadě let trvání choroby. Naopak při diabetu 2.typu se kardiovaskulární onemocnění 

objevují mnohem častěji za výrazně kratší dobu. Diabetes způsobuje postižení různých 

struktur myokardu, což může vést ke zvýšené kontraktilitě nebo poruchám rytmu. U diabetiků 

se nejčastěji objevuje hypertenze, dyslipidemie a ateroskleróza (hlavně u diabetes mellitus 2. 

typu).(Aschermann, 2004), (Pelikánová, 2011) 

U žen je vyšší riziko onemocnění ICHS až po menopauze, kdy ubývá estrogen, 

pozitivně ovlivňující poddajnost cév, metabolismus lipidů, distribuci tělesného tuku apod. 

Výskyt ICHS u žen se opožďuje o 10-15let oproti mužům.(Aschermann, 2004), (Lejsková & 

spol., 2010) 

Dalším ukazatelem je pozitivní rodinná anamnéza, která je ze strany otce častěji 

spojená s rizikem ICHS v ženské populaci (k manifestaci může dojít o 5 let dříve než u žen 

s negativní rodinnou anamnézou).(Piťha & spol., 2010) 

Důležitým rizikovým faktorem je kouření. S počtem vykouřených cigaret roste riziko 

ICHS. Více náchylné jsou k ICHS ženy kuřačky než muži kuřáci. V souvislosti s kouřením 

může docházet i k poškození cévního endotelu tím, že se uvolňují z cigaretového kouře volné 

radikály kyslíku a ty působí toxicky na cévní stěnu. Bezprostřední účinek nikotinu a oxidu 

uhelnatého způsobuje tachykardii. Kouření také úzce souvisí s tělesnou hmotností, jak 

účinkem nikotinu na metabolismus, tak na motilitu trávicího ústrojí. Kouření také zvyšuje 

hladinu LDL-cholesterolu a volných mastných kyselin. Celkový počet kuřáků postupně klesá, 

u dospívajících a mladých dospělých však počty stoupají. U mužů klesá počet kuřáků ve 

všech věkových kategoriích nezávisle na vzdělání, naopak u žen klesá počet pouze u 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Cífková & 

spol., 2011), (Sucharda, 2010), (Rucki & Vít, 2006) 

Nesmíme také zapomenout na rizika spojená s nesprávnou výživou. K rozvoji 

kardiovaskulárních onemocnění, především aterosklerózy, přispívá nadměrný příjem 

nasycených tuků, nedostatek polyenových mastných kyselin (obsažených např. v rybách), 

vlákniny a antioxidantů. Rizikový je příjem nadměrného množství energie v potravě, 

nadměrný přísun sacharidů, či kuchyňské soli, která zvyšuje hypertenzi, a samozřejmě také 
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alkohol. Pro správnou funkci srdce jsou hodně důležité přirozené složky rostlinné stravy, jako 

jsou triolové látky v cibuli a česneku, flavonoidy v modrých hroznech nebo sójový protein a 

peptidy a arginin
13

.(Marádová, 2010), (Zadák, Hyšpler, & Tichá, 2010) 

V posledních letech se mortalita na ICHS snížila výrazně u akutních forem (infarkt 

myokardu), bohužel mortalita na chronické formy ICHS se dále nesnižuje. Toto snížení u 

akutních forem bylo nejvíce ovlivněno celkovým snížením krevního tlaku v populaci, léčbou 

hypertenze a samozřejmě také prevencí, kam patří pestrá strava, konzumace dostatečného 

množství zeleniny, ovoce a ryb a nahrazení nasycených tuků tuky nenasycenými z rostlinných 

zdrojů. Choroba je vzácná v rozvojových zemích a v subsaharské Africe téměř neexistuje. 

V Evropě je nejnižší úmrtnost ve Středomoří – Francie, Španělsko, Itálie.(Bruthans, 2011), 

(Cífková & spol., 2005), (Šteiner, 2010) 

6.1.1 Ateroskleróza 

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je způsobena zúžením tepen a ztuhnutím jejich 

stěny, v níž se ukládá tuk, a následně dojde k zánětlivé reakci. Zužováním průsvitu cévy se 

omezuje průtok krve, a tím dochází k nedostatečnému prokrvení a okysličení orgánů, které 

jsou zásobovány aterosklerotickou cévou. Ložiskům tuku v cévní stěně se říká ateromy. 

Ateroskleroza patří mezi nejčastější onemocnění civilizovaného světa, které je klasifikováno 

jako zánětlivé onemocnění. Jedním z prvních vědců, který se zabýval aterosklerózou, byl 

Michelangelo Buonarotti.(Aschermann, 2004), (PFIZER & Widimský, 2011), (Šteiner, 2010) 

Pro toto onemocnění je charakteristické dlouhé období latence. Je to bezpříznaková, 

ale biologicky aktivní fáze od počátku až po její manifestaci. Na počátku aterosklerózy je 

poškození a dysfunkce endotelu tepen. Příčiny poškození jsou různé, například zvýšení 

hladiny cholesterolu a jiných tuků v krvi. Tuky vstupují do stěny cév v místech 

mikroskopických poranění endotelu (dysfunkce, která vzniká působením nadměrného 

oxidačního stresu) a tvoří ložiska. Ke vzniku ateromu může dojít ve kterékoli tepně, i v těch, 

které zásobují mozek kyslíkem a v takovém případě může dojít k cévní příhodě mozkové. 

Ložiska tuku mohou dále narůstat do vyvýšenin, tzv. plátů, skládajících se z tukového jádra
14

, 

překrytého vazivovým pouzdrem. Pomocí plátů dochází k zužování vnitřního průsvitu tepen 

(tzv. lumen), a tím se omezuje celkový přísun krve do tkáně. Tyto pláty také způsobují 

                                                 
13

 Arginin – aminokyselina důležitá pro tvorbu močoviny, při spermatogenezi, pomáhá hojení ran; najdeme ho 

v mase, sóje, mouce 
14

 Tukové jádro – je uloženo ve stěně cévy 
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turbulentní proudění a vír
15

 a to má za následek větší srážlivost krve. V další fázi mají hlavní 

roli hladké svalové buňky medie. V intimě se diferencují a tvoří mezibuněčnou hmotu, která 

je podkladem pro sklerotický plát. Ten je buď fibrózní (tvořen hyalinním vazivem) nebo 

ateromový (tvořen vysokým obsahem lipidů). Růst plátu je dynamický proces a účastní se ho 

hladké svalové buňky, makrofágy, lymfocyty, apod. 

Mezi hlavní ovlivnitelné rizikové faktory patří kouření (dlouhodobé, alespoň 20 

cigaret denně) – dochází ke zhoršení vlastností cévního endotelu a tím i vazodilatace a 

zvyšuje se riziko úmrtí o 200% - strava s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin 

(hyperlipoproteinémie) a s tím spojené zvýšení LDL-cholesterolu („špatný“); nedostatek 

pohybu a nadváha či abdominální obezita (nadváhou u nás trpí asi dvě třetiny mužů a 

polovina žen a obézních je asi jedna pětina žen i mužů); hypertenze. Dalšími vlivy jsou viry, 

bakterie, toxiny a léčiva. Nejvýznamnější faktor je přímé působení LDL-cholesterolu, což 

může samo o sobě vyvolat vznik aterosklerózy. 

Mezi neovlivnitelné faktory patří věk, pohlaví a genetické faktory, např. 

Afroameričané mají větší riziko ischemické choroby srdeční než běloši, Hispánci mají riziko 

výskytu hypertenze a ICHS nižší. S věkem se riziko zvyšuje – u mužů je za rizikový 

považován věk nad 45 let a u žen věk nad 55 let.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Holub 

& spol., 2004), (Piťha & spol., 2010), (Šteiner, 2010), (Rucki & Vít, 2006) 

Zdroj PFIZER & Widimský (2011) uvádí, že se ateroskleróza může projevit až 

v pokročilém stadiu. Začíná mnohdy už v mládí a rozvíjí se velmi plíživě. Nejčastěji se 

projevuje anginou pectoris, infarktem myokardu nebo srdečním selháním. Další formou 

projevu může být cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin s bolestmi 

končetin při chůzi nebo postižení ledvinových cév, které vede ke zhoršené činnosti ledvin.  

6.1.2 Angina pectoris 

Angina pectoris způsobuje bolest na hrudi, která je způsobena ischémií myokardu a 

nestihne vyvolat infarkt. Objevuje se při fyzické námaze, rozčilení a tiší se v klidu. Je to 

znamení, že srdeční svalovina je nedostatečně zásobena krví (ischémie myokardu), většinou 

kvůli zúžení tepen aterosklerózou.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010), 

(Carola, Harley, & Noback, 1992) 

                                                 
15

 Proudění a vír – dochází k nim hlavně v místech větvení cév, díky vírům dochází k poškození stěny cév, stěna 

se ztlušťuje, protože do plátů mohou vrůstat svalové buňky 
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Bolest se objevuje po zvýšené zátěži srdce. Záchvat může být vyvolán stresem, 

chladným počasím, fyzickou námahou, rozčilením nebo přejedením. Atak začíná typickou 

těžkou svíravou bolestí za hrudní kostí (někdy bolesti až v nadbřišku nebo tlak mezi 

lopatkami), která může vystřelovat až do krku, do levé horní končetiny (někdy přesná 

lokalizace na malíkové straně), dolní čelisti nebo směrem k levému uchu. Bolest trvá od 

několika sekund do několika minut, bolest spojená s emocemi je zpravidla delší než bolest 

vyvolaná námahou. K úlevě by mělo dojít do 5 minut po aplikaci nitrátů. Lidé trpící anginou 

pectoris užívají léky pro rozšiřování cév (dilatační léky).(Aschermann, 2004), (Parker, 2007) 

Diagnostická metoda, zjišťující průchodnost cév, se nazývá angiografie.
16

(Parker, 

2007) 

6.1.3 Srdeční infarkt (infarkt myokardu) 

Z pohledu morfologa je srdeční infarkt ložiskem akutní ischemické nekrózy 

myokardu. Infarkt myokardu patří mezi nejčastější a nejzávažnější manifestace ischemické 

choroby srdeční.  

K infarktu dochází při nedostatečném prokrvení myokardu, které je způsobeno úplným 

uzavřením tepny
17

. Je to vlastně akutní ischemická nekróza srdečního svalu, vznikající po 

uzavření nebo zúžení některé věnčité tepny, zásobující danou oblast. Vzniká v souvislosti 

s aterosklerózou a následně se vytvoří krevní sraženina (trombus). Dojde k agregaci krevních 

destiček a dysfunkci endotelu. Sraženina může úplně přerušit přísun krve k některé části 

myokardu a to může vést k odumření jeho tkáně. Po uzávěru věnčité tepny přežívají buňky 

myokardu asi 20 minut, potom dochází k postupné nekróze, která postupuje od endokardu 

k epikardu, od centra k periferii. To trvá 4-12 hodin. Je proto důležité co nejdřív obnovit 

přísun krve k poškozenému místu. Nejlehčí formou je hypokineze (snížení kontrakcí 

ischemické části myokardu), střední forma se nazývá akineze (vymizení kontrakcí) a nejtěžší 

formou je dyskineze (vymizení kontrakcí a vyklenování postiženého místa).(Aschermann, 

2004), (Parker, 2007), (Kubrycht & spol., 2009), (Widimský, Janoušek, & Vojáček, 2002), 

(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

K infarktu dochází většinou náhle, buď s žádným nebo jen malým varováním. Bolest 

na hrudi připomíná anginu pectoris, ale je mnohem agresivnější. Nemusí být vyvolána 

                                                 
16

 Angiografie – katétr se zavede do tepny (v třísle), posouvá se k aortě a k srdci, vstříkne se sem kontrastní 

látka, podle této látky je vidět, jak dobře krev proudí cévami, jestli a kde se nachází případné zúžení 
17

 Při uzavření koronární tepny dochází k odumírání srdečních buněk v důsledku nedostatku kyslíku, živin a 

hromadění odpadních látek – nekróza srdečního svalu 
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námahou a nikdy neustupuje v klidu. Trvá minimálně 20 minut a mívá charakter pálení nebo 

svírání. Při infarktu dochází často k pocení, dušnosti, pocitu na zvracení, strachu a někdy až 

k bezvědomí. 

Infarkt se podle původu, morfologie a klinického významu dělí na dva typy: 

Transmurální, který je častější, postihuje 3\4 tloušťky stěny levé komory a vzniká 

trombotickým uzávěrem koronární tepny na základě ruptury čepičky ateromového plátu. Po 

uzávěru přežívají buňky myokardu 20-30 minut a je potenciální šance regenerace při 

obnovení dodávky kyslíku. Druhý typ je netransmurální, který postihuje vnitřní třetinu až 

polovinu stěny levé komory. Vzniká při neúplném či krátkém uzávěru nebo i bez uzávěru, 

např. při hypotenzi, arytmii atd.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

Preparáty, určené k rozpouštění trombů, se nazývají trombolytika. Při infarktu 

myokardu je hlavní co nejdříve obnovit přítok krve do poškozené části, protože tím dříve se 

může tato část zotavit. Trombolytika se v tomto případě někdy aplikují přímo do krve. Působí 

tak, že zvyšují hladinu plazminogenu
18

 v krvi.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007) 

Infarkt myokardu je stále jednou z hlavních příčin mortality ve vyspělých zemích. 

Nejvíce jsou ohroženi muži nad 40 let, nejméně potom ženy pod 30 let. A častěji se vyskytuje 

u pacientů se zhoršeným metabolismem lipidů. Další rizikové faktory jsou 

hyperlipoproteinémie, hypertenze, kouření nebo výskyt onemocnění 

v příbuzenstvu.(Aschermann, 2004), (Kubrycht & spol., 2009) 

Pro rozšíření zúženého úseku koronární tepny se používá výkon zvaný 

angioplastika.
19

(Parker, 2007) 

6.2 Nemoci srdeční svaloviny 

6.2.1 Myokarditida 

Myokarditida neboli zánět srdečního svalu se dělí na infekční, neinfekční a 

idiopatickou. Je způsobena infekcí, často virového původu (např. Coxackie virus, adenoviry, 

echoviry, HIV) nebo bakteriálního původu (dnes méně časté, dříve např. při záškrtu, nověji 

při lymeské chorobě). Infekce může probíhat nepozorovaně, ale pokud je průběh těžší, může 

                                                 
18

 Plazminogen – štěpí fibrinová vlákna, která drží sraženinu pohromadě  
19

 Angioplastika – provádí se při těžké angině pectoris a po infarktu myokardu, katétr zaveden do třísla a je 

veden do aorty a dále do koronárních tepen, když se dostane do poškozené oblasti, tak se na konci katétru 

nafoukne malý balonek, který rozšíří zúžené místo 
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se objevit bolest na hrudi, což může vést k arytmii a k chronickému srdečnímu selhání. 

Příčiny neinfekční myokarditidy jsou hlavně přecitlivělost na léky, toxický vliv léků, 

metabolické poruchy a imunologické reakce. Idiopatická myokarditida vzniká z neznámých 

příčin.(Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992), (Rucki & Vít, 2006) 

Mezi příčiny myokarditidy patří revmatická horečka, působení radioaktivního záření, 

některé léky nebo chemikálie nebo autoimunitní choroby (např. systémový lupus 

erythematodes
20

).(Parker, 2007) 

K projevům patří bolest na hrudi, podobná bolesti při angině pectoris, zánětlivá ložiska 

bývají zdrojem poruch rytmu, dále se myokarditida projevuje špatným snášením zátěže, 

dechovými obtížemi, únavou, bledostí a hypotenzí.(Rucki & Vít, 2006) 

6.2.2 Kardiomyopatie 

Kardiomyopatie je nezánětlivé onemocnění srdečního svalu, kdy svalovina srdce 

slábne, je napnutá a tím se poškozuje. Je to skupina chorob, kterým je společné neischemické 

postižení srdeční svaloviny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou 

kardiomyopatie definovány jako onemocnění myokardu spojená se srdeční dysfunkcí. Tato 

choroba se vyskytuje v několika druzích, které mají různé příčiny.(Parker, 2007), (Šteiner, 

2010) 

6.2.2.1 Hypertrofická kardiomyopatie 

Je definována jako hypertrofie levé a\nebo pravé komory, jenž je asymetrická a 

postihuje mezikomorovou přepážku. Tento typ je způsoben ztluštěním stěny srdce (hlavně 

levé komory a přepážky), takže se srdce nedostatečně plní krví. Je většinou dědičná a může 

být příčinou náhlé smrti u mladých, na první pohled zdravých lidí (nejčastější příčina náhlé 

smrti u lidí do 30 let). Patří mezi nejčastější geneticky podmíněné onemocnění srdce. Srdce 

dospělého s hypertrofickou kardiomyopatií váží 500-800g, nebývá však příliš 

zvětšeno.(Jaworski & spol., 2011), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010) 

6.2.2.2 Dilatační kardiomyopatie 

Tento typ kardiomyopatie je charakteristický dilatací a snížením kontraktility levé 

komory. Je to chronické onemocnění, kdy dochází ke zvětšení oddílů srdce a poruše 

systolické funkce. Někdy se uvnitř komor objevují tromby. Nejčastěji se manifestuje ve 

                                                 
20

 Systémový lupus erythematodes – způsobuje zánět a opuchnutí pojivových tkání, které drží pohromadě kůži, 

klouby a vnitřní orgány 
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středním věku. V 50% doprovází Beckerovu svalovou dystrofii.
21

 Příčinou mohou být 

poškození myokardu, viry, nadměrná spotřeba alkoholu nebo virová a autoimunitní 

onemocnění. Srdce s dilatační kardiomyopatií u dospělého člověka váží 500-700g.(Ehler & 

spol., 2010), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010) 

6.2.2.3 Restriktivní kardiomyopatie  

Tyto kardiomyopatie jsou v západním světě nejméně časté. Jsou charakterizovány 

omezeným plněním a sníženým diastolickým objemem. Při této nemoci ztrácejí stěny komor 

pružnost a to omezuje jejich schopnost rozšíření se, když se plní krví, a schopnost stáhnout se, 

když je krev vypuzována. Příčinou se stává zjizvená tkáň ve svalovině nebo ukládání železa a 

netypických bílkovin.(Parker, 2007), (Šteiner, 2010) 

6.2.3 Endokarditida 

V užším pojetí se endokarditida označuje jako přítomnost vegetace na srdeční chlopni. 

Vegetace je v podstatě trombus. Na základě vegetace se dělí endokarditidy na infekční (v 

trombu jsou přítomny mikroorganismy a hnisaný zánět) a neinfekční (vegetace tvořena pouze 

trombem). Infekční endokarditida neboli zánět vnitřní výstelky srdce je infekční onemocnění 

způsobené nejčastěji stafylokoky nebo streptokoky a některými gram-negativními bakteriemi. 

Pro rozvoj infekce je zapotřebí průnik virového agens do krve nebo nějaká predispozice, např. 

chlopenní vada, vrozená srdeční vada. Patologicky bývají často postiženy chlopně nebo i cizí 

tělesa, která jsou trvale vnořená do endokardu (př. protézy, kardiostimulační elektrody,..).Jako 

komplikace srdečních onemocnění je jedna z nejzávažnějších a její úmrtnost je stále 10-

30%.(Beneš, Gregor, & Mokráček, 2007), (Lhotský, Lhotská, Široký, & Rokyta, 2011), 

(Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992), (Rucki & Vít, 2006) 

Neinfekční endokarditida je způsobena buď imunologickými mechanismy (revmatická 

horečka nebo systémový lupus erythematodes), či hyperkoagulační stav (nebakteriální 

trombotická endokarditida).(Šteiner, 2010) 

Může probíhat akutně i chronicky. 

Endokarditida má mnoho příznaků, mezi něž patří horečka, která trvá 5-7 dní (asi 90% 

nemocných) a srdeční šelest, dále celková sepse s projevy embolizace do kůže nebo chřadnutí 

v důsledku infekce. Další příznaky bývají nespecifické – bledost, slabost, pocení, 

                                                 
21

 Beckerova svalová dystrofie – častá slabost čtyřhlavých svalů, mezi další projevy patří i dilatační 

kardiomyopatie 
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nechutenství, malátnost, u malých dětí neprospívání, bolesti hlavy. Diagnóza se stanovuje po 

odebrání hemokultur nebo po EKG (jícnové).  

Léčba spočívá v intravenózním podávání baktericidních antibiotik.(Beneš, Gregor, & 

Mokráček, 2007), (Lhotský, Lhotská, Široký, & Rokyta, 2011), (Rucki & Vít, 2006) 

6.3 Poruchy stavby srdce 

6.3.1 Vrozené srdeční vady 

Vrozené vady srdeční se vytvářejí už v raném embryonálním stadiu a jsou způsobeny 

vývojovou chybou. U živě narozených dětí je to asi 1%. V některých rodinách se vyskytují 

dané typy srdečních vrozených vývojových vad (VVV), což vede k myšlence, že VVV mají 

genetický podklad, například chromosomální aberace, ale jindy nemají žádnou zřejmou 

příčinu. Existují případy, kdy se dá prokázat, že matka v těhotenství prodělala nějaké infekční 

onemocnění
22

 nebo užívala léky či drogy. Častěji (až o 50% více) se vyskytují u chlapců než 

u dívek.(Brožová & spol., 2003), (Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Kopecká, 1985) 

Projevují se dušností a malým přírůstkem hmotnosti. VVV se dají odhalit pomocí 

ultrazvukového vyšetření.  

Mezi VVV srdce patří například koarktace aorty, defekt mezikomorového septa, 

defekt předsíňového septa nebo Fallotova tetralogie.(Parker, 2007) 

6.3.1.1 Koarktace aorty 

Koarktace aorty spočívá v zúžení aorty v místě za odstupem větví pro hlavu, horní část 

těla, horní končetiny a mozek. Srdce je víc namáháno a také se sníží přítok krve do dolních 

částí těla. Bývá 2-3krát častější u mužů než u žen. Patří mezi systémová cévní 

onemocnění.(Parker, 2007), (Slabák & Gřiva, 2011), (Šteiner, 2010) 

Při koarktaci často vzniká aneurysma, které může krvácet, a infekční endokarditida, 

která může mít za následek smrt. Dalšími komplikacemi jsou hypertenze, hypertrofie levé 

komory a krvácení do mozku.(Parker, 2007), (Slabák & Gřiva, 2011), (Šteiner, 2010) 

U dítěte se to projevuje bledostí, těžko se mu dýchá i pije. Typický je vysoký krevní 

tlak v horní polovině těla a nízký tlak v dolní polovině těla, častější bolesti hlavy a krvácení 

z nosu. Operace je často nutná. I když je operace úspěšná, často se později rozvine 

ateroskleróza.(Parker, 2007), (Slabák & Gřiva, 2011) 

                                                 
22

 Infekční onemocnění – např. Zarděnky 
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6.3.1.2 Defekt mezikomorového septa 

Defekt mezikomorového septa je nejčastější vrozenou srdeční vadou (25-40%). Může 

být i součástí jiných vrozených vad. Míchání okysličené a odkysličené krve zajišťuje otvor 

v přepážce mezi komorami. Pravou komorou je přiváděno víc krve do plic z důvodu toho, že 

z levé komory protéká otvorem okysličená krev.(Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

Tento malý otvor se může během růstu dítěte uzavřít sám, ale pokud je otvor příliš 

velký, musí být uzavřen chirurgicky.(Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

Projevy jsou různé podle velikosti defektu. Malé defekty jsou provázeny typickým 

šelestem, jinak mohou být i bez příznaků. Mezi nejčastější komplikace defektu 

mezikomorového septa patří plicní hypertenze, infekční endokarditida a aortální 

insuficience.(Šteiner, 2010)   

6.3.1.3 Fallotova tetralogie 

Je to závažná cyanotická vrozená srdeční vada. Tato vada sestává ze čtyř vad: 

defektu mezikomorového septa, aorta je posunuta doprava (je do ní vháněna odkysličená krev 

z pravé komory), je zúžena plicnice a stěna pravé komory je ztluštělá. Krev protéká z pravé 

do levé komory, ačkoli by měla protékat opačně, z levé do pravé, pokud je plicní stenóza 

mělká. Defekt mezikomorového septa umožní smíchání krve okysličené s krví odkysličenou 

v komorách. Zúžení plicnice znemožňuje krvi téct do pravé komory a z toho vznikne třetí 

defekt – ztluštění stěny pravé komory.  

Mezi projevy u postiženého dítěte patří dušnost a typická „švestková“ barva 

(cyanoza).(Hazuková & spol., 2011), (Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

6.3.2 Chlopenní vady 

Chlopenní vady mají dva hlavní typy. První se nazývá stenóza, při níž je chlopeň 

příliš úzká a brání tak průtoku krve. Tkáň ochabuje, ztrácí pružnost a otevírá se neúplně, proto 

se srdce musí hodně namáhat, aby vehnalo dostatek krve do oběhu. U mitrální stenózy 

dochází ke ztluštění šlašinek a cípů, které jsou hyalinizované a zjizvené. Zúžení ústí je 

způsobeno především srůsty komisur. Může být buď vrozená, nebo vzniká po infekci (např. 

po revmatické horečce). K aortální stenóze dochází především u dospělých lidí a její příčinou 

je téměř výhradně kalcifikace dvou- nebo trojcípé chlopně aorty.(Parker, 2007), (Vondrák, 

2011), (Šteiner, 2010), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 
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Druhý typ se nazývá insuficience neboli nedostatečnost a je méně častá než stenoza. U 

této chlopenní vady nedochází k pevnému uzavření chlopně a dojde ke zpětnému toku krve. 

Cípy chlopní na sebe při uzavření nedoléhají, takže je umožněn zpětný tok krve. Stává se to 

po infarktech myokardu nebo po infekci, která napadá přímo chlopeň. Její nejčastější příčinou 

je v rozvinutých zemích myxoidní degenerace.(Parker, 2007), (Šteiner, 2010), (Carola, 

Harley, & Noback, 1992) 

První úspěšná operace byla provedena již ve 20. letech minulého století.(Tošovský, 

2011) 

6.3.3 Srdeční šelesty 

Když se zavírají zdravé chlopně, dochází k takzvaným srdečním ozvám, které jsou 

typické „d-tra“ zvuky. Pokud ale dojde k poruše chlopní, vznikají šelesty. U dětí to ale ještě 

nutně nesignalizuje chlopenní vadu ani žádné jiné srdeční onemocnění. Odhady tvrdí, že se 

šelest objeví až u 50-70% dětí a adolescentů, u školních dětí je prevalence dokonce 75-90%. 

Patologický šelest se objevuje především u dětí s VVV, jejich počet ovšem nepřesahuje 

1%.(Parker, 2007), (Rucki & Vít, 2006) 

Šelesty mohou vzniknout při turbulentním proudění krve, kdy krev naráží na 

chlopenní cípy a nebo při insuficienci, kdy krev teče zpět a setkává se s krví tekoucí vpřed 

nebo vibrací tkáně. Mohou se objevovat v situacích většího srdečního výdeje, např. při 

horečce, nervozitě nebo cvičení.(Parker, 2007), (Rucki & Vít, 2006) 

6.4 Poruchy krevního oběhu a srdečního rytmu 

6.4.1 Trombóza 

Při trombóze se vytváří trombus (krevní sraženina), který může částečně či úplně 

uzavřít cévu nebo i část srdce.  

Její nejčastější výskyt je v místech s poruchami hladkého krevního průtoku. Zde tok 

krve začíná být turbulentní nebo je zpomalen. Následkem toho můžou vznikat ve stěně tepny 

ateromové pláty nebo záněty cév. Tkáň, kterou daná tepna zásobuje, trpí hypoxií a 

nedostatkem živin (např. hluboká žilní trombóza
23

).(Parker, 2007) 

                                                 
23

 Hluboká žilní trombóza - krev proudící pomalu je náchylnější ke srážení a tvorbě trombů (v hlubokých žilách 

dolních končetin a trupu – průtok krve závisí na práci kosterních svalů), dochází k ní při nedostatku pohybu, 

např.při dlouhém cestování, kdy se v žilách nečinných končetin hromadí krev 
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6.4.1.1 Tvorba trombu 

Trombóza může vznikat v tepnách i žilách, ale nejčastěji se objevuje v aterosklerózou 

poškozených tepnách, v nichž je porušen normální průtok krve.  

V první fázi dojde k porušení endotelu tepny plátem. Dojde k aktivaci krevních 

destiček např. pomocí ADP ( je uvolněn z poraněné cévy), vazopresinu, trombinu, kolagenu a 

adrenalinu. Krevní destičky se shluknou a vytvoří v místě poškození látky, které startují 

proces srážení krve (tzv. koagulační kaskádu). Tvoří se destičková zátka.(Aschermann, 2004), 

(Parker, 2007)  

Ve druhé fázi se tvoří samotný trombus. Fibrinogen je štěpen určitými látkami na 

nerozpustná fibrinová vlákna. Tato vlákna tvoří sítě, kde se zachycují krvinky spolu 

s destičkami a tím se trombus zvětšuje. 

Arteriální endotel je schopen svými mechanismy zabránit vzniku trombu díky 

uvolnění prostacyklinu a vazodilatačních látek. Chronická stresová zátěž však může vést 

k dysfunkci endotelu.(Parker, 2007) 

Mezi přirozené inhibitory trombogeneze patří oxid dusnatý, který je produkován 

endotelem, nebo endogenní estrogen.  

K trombóze může mít člověk dědičné sklony, ale tyto trombofilie většinou nemají vliv 

na vznik arteriálních trombů.(Aschermann, 2004) 

6.4.2 Hypertenze 

V rozvinutých zemích je hypertenze nejčastějším onemocněním oběhové soustavy a 

její prevalence stoupá s věkem. Hypertenze neboli vysoký krevní tlak se zpočátku nijak 

neprojevuje, časem ale může dojít ke zvýšení rizika vzniku vážných chorob, např. 

onemocnění srdce, selhávání ledvin, mozkové mrtvice. Při hypertenzi je tlak, vzniklý činností 

srdce, kdy srdce vhání krev do krevního oběhu, mnohonásobně vyšší.(Aschermann, 2004), 

(Šteiner, 2010) 

Výskyt hypertenze je nízký v méně rozvinutých zemích a se zvyšující se životní 

úrovní se rychle zvyšuje i výskyt vysokého krevního tlaku. Velké rozdíly jsou v rodinném 

stavu a příjmech v zaměstnání. Osoby rozvedené, ovdovělé a s platem pod 5000 vykazují 

mnohem vyšší výskyt hypertenze nebo jiného chronického onemocnění. Častěji se tato 

                                                                                                                                                         
Prevencí je pohyb a dostatek nealkoholických tekutin. Mezi projevy patří napětí, bolestivost a rozšíření 

povrchových žil. Léčba probíhá za pomocí antikoagulantů, které snižují riziko odlomení části trombu a jeho 

putování do plic. 
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statistika potvrzuje u žen než u mužů. Pokud se arteriální hypertenze vyskytne u gravidní 

ženy, může dojít k úmrtí matky i plodu. Hypertenze komplikuje průběh těhotenství u 5-10% 

žen. Nejvyšší riziko je u pacientek s přítomnými predisponujícími faktory, jako je věk nad 40 

let, obezita, chronické onemocnění ledvin, vícečetné těhotenství či diabetes mellitus. Mezi 

nejzávažnější komplikace spojené s hypertenzí v těhotenství patří odloučení placenty, 

mozkové příhody, krvácení, ischémie a různé druhy edémů. Ze strany plodu je riziko růstové 

retardace, předčasný porod či úmrtí plodu. Stále častěji se také vysoký tlak objevuje u dětí a 

adolescentů (1-2%). Dětem se zvyšuje tlak u lékaře – označuje se jako hypertenze bílého 

pláště – avšak mimo lékařské zařízení je tlak v normě. Příčiny hypertenze u dětí dělíme na 

primární (esenciální) a sekundární, přičemž výskyt sekundární hypertenze
24

 je vyšší u dětí 

mladších věkových skupin. U školních dětí a adolescentů se začíná čím dál víc vyskytovat 

esenciální hypertenze, která bývá sdružována s pozitivní kardiovaskulární rodinnou 

anamnézou. Na esenciální hypertenzi se podílí strava a životní styl.(Král, 2011), (Brožová & 

spol., 2003), (Aschermann, 2004), (Widimský & kolektiv, 2010), (Rucki & Vít, 2006) 

Příčiny nejsou známé (u 90-95%) – hypertenze označovaná jako primární. Na primární 

hypertenzi má vliv několik faktorů, mezi které patří genetika, rasa (častěji u černochů), 

pohlaví (častěji u žen), a z vnějšího prostředí se podílí nadváha a s ní spojený nadměrný 

přísun energie (u dětí je to asi 6% chlapců, u dívek 5,6%), životospráva – snížená pohybová 

aktivita, dietní návyky, alkohol (zdravé množství je u mužů do 30% a u žen do 20% za den), 

kouření, potrava s vysokým obsahem soli (denní dávka by neměla přesáhnout 5g u dospělého 

člověka, u dětí 3g) a nedostatek draslíku, vápníku a hořčíku. Stres vysoký tlak zhoršuje. 

Sekundární hypertenze je ta, u které známe příčinu (5-10%). Mezi příčiny sekundární 

hypertenze patří například onemocnění ledvin – glomerulonefritidy, pyelonefritidy 

apod.(Aschermann, 2004), (Parker, 2007), (Urbanová & Šamánek, 2011), (Šteiner, 2010), 

(Rucki & Vít, 2006) 

Benigní hypertenze se rozvíjí pozvolna, nedosahuje zpočátku vysokých hodnot. 

Maligní hypertenze se projeví rychlým zvýšením tlaku a je často provázená orgánovými 

změnami.(Šteiner, 2010)   

Za arteriální hypertenzi u osob nad 18 let věku je považováno zvýšení krevního tlaku 

na hodnoty 140\90 mm Hg nebo vyšší. Rezistentní hypertenzí označujeme tlak, který se 

                                                 
24

 Sekundární hypertenze – vzniká na základě jiného onemocnění, př. onemocnění renálního parenchymu, 

stenóza renální arterie, koarktace aorty, endokrinní příčiny 
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nedaří snížit ani pomocí tří různých druhů antihypertenziv.(Aschermann, 2004), (Parker, 

2007), (Václavík, Kociánová, & Táborský, 2011) 

Nikdy se nedá zcela vyléčit, ale dá se léčit průběžně. Léčba by měla začít naprostou 

změnou životního stylu spolu s užíváním vhodných léčiv. Spolu s cukrovkou představuje 

jeden z nejrizikovějších faktorů pro vznik ischemické choroby srdeční.(Holaj, 2011), (Parker, 

2007) 

6.4.3 Hypotenze 

Hypotenze neboli nízký krevní tlak je stav, kdy srdeční tlak klesne pod hodnoty 

100\65 mm Hg. Hypotenze je způsobená nahromaděním krve v kapacitních cévách hrudníku 

a dolních končetin.  

Dělí se na primární (idiopatickou) hypotenzi, při níž je krevní tlak bez projevů 

onemocnění jiných orgánů a je způsobena poruchou funkce periferního autonomního 

nervstva, a na sekundární hypotenzi, při níž je hypotenze projevem jiného orgánového 

onemocnění, např. sklerózy, Parkinsonovy nemoci.  

Projevuje se zvýšenou únavností, spavostí, bolestmi hlavy. Při náhlé změně polohy 

mohou být hypotenzí způsobeny závratě, mžitky před očima a další zrakové poruchy až 

krátkodobé ztráty vědomí. Projevy jsou výraznější v teplém prostředí a po velkých jídlech. Po 

uložení postiženého do vodorovné polohy se tlak stabilizuje. Někdy je hypotenze provázena i 

inkontinencí, zvracením, zácpou nebo průjmem.  

Prevencí je zvýšení sodíku v potravě, snažit se zlepšit celkový zdravotní stav a zařadit 

cvičení. Někdy se pro zvýšení tlaku podávají léky, např. kofein.(Aschermann, 2004)   

6.4.4 Arytmie 

Arytmie je způsobena poškozením převodního systému srdečního, který určí, jakým 

způsobem se srdce bude stahovat. Projevuje se poruchami rytmu a změnami tepové 

frekvence, která se buď výrazně zpomaluje nebo naopak zrychluje, a nebo je nepravidelná. 

Často bývá doprovodným úkazem po infarktu myokardu. Patří mezi nejčastější onemocnění, 

s nimiž se kardiolog setkává.(Líkařová, 2010), (Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 

1992) 

Arytmie se projevuje různými způsoby: bušením srdce nebo silnými údery, únavou, 

pocity na omdlení, bolestí na hrudi, mdlobami, točením hlavy nebo chvěním v hrudi a krku. 
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Velmi závažný projev arytmie je synkopa
25

. U menších dětí probíhají projevy zvýšeným 

pocením, neprospíváním, váhovými úbytky.(Líkařová, 2010), (Rucki & Vít, 2006) 

Arytmie má různé druhy: 

6.4.4.1 Sinusová tachykardie 

Tepová frekvence je pravidelná, ale velmi rychlá (někdy i více než 100 tepů za 

minutu). K tachykardii dochází při horečce, stresu, námaze nebo při požití stimulantů, což je 

například kofein, a je odpovědí na stimulaci sympatického nervstva.(Aschermann, 2004), 

(Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

6.4.4.2 Sinusová bradykardie  

Definuje se jako srdeční akce, která je nižší než 60 tepů za minutu. Způsobuje jí 

zvýšený tonus bloudivého nervu a trvá pouze krátkodobě. Podává se atropin, popřípadě 

adrenalin.(Aschermann, 2004) 

6.4.4.3 Fibrilace síní 

Fibrilacemi jsou označovány extrémně rychlé, nekoordinované stahy, mající frekvenci 

až 500 tepů za minutu. Někdy se stane, že je šíření stahů v atrioventrikulárním uzlu z atrií na 

komory zpomaleno či zablokováno. Tím se komory stahují nepravidelně, o frekvenci 160 

stahů za minutu. Je nejčastěji způsobena akutní ischemií a dysfunkcí síní.(Aschermann, 

2004), (Parker, 2007), (Carola, Harley, & Noback, 1992) 

6.4.4.4 Ventrikulární tachykardie 

Poškozením srdeční svaloviny (např. kardiomyopatií) může dojít k velmi rychlým 

stahům komor. Protože se elektrické impulsy špatně šíří zjizvenou tkání, tak cirkulují. 

Tachykardie je častá u pacientů se špatnou funkcí komor.(Parker, 2007), (Zipes, 2006)  

6.4.4.5 Léčba arytmie 

Ve většině případech se dá arytmie léčit medikamentózně. Ve vážnějších případech je 

možnost implantovat umělý kardiostimulátor do stěny hrudníku. Ten je se srdcem spojen 

pomocí drátů a vysílá do myokardu vzruchy, které jsou nezbytné pro jeho stah. Další 

možností je implantace kardiovertor-defibrilátoru (ICD) pod klíční kost, který kontroluje 

srdeční akci a může zachytit arytmie, ohrožující život. ICD na tyto arytmie reaguje vysláním 

                                                 
25

 Synkopa - krátkodobá ztráta vědomí, která je způsobena nedostatečným okysličením mozku 
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silného elektrického impulsu, který obnoví normální rytmus.(Aschermann, 2004), (Parker, 

2007) 

6.4.5 Náhlá smrt 

Za náhlou smrt je považováno neočekávané přirozené úmrtí ze srdečních příčin, které 

se vyskytne do jedné hodiny od vzniku symptomů. Člověk může zemřít i přesto, že 

v posledních uplynulých 24 hodinách byl živ a zdráv. Příčinou bývají nejčastěji 

kardiovaskulární onemocnění (KVO). Náhlá smrt je sama příčinou téměř poloviny všech 

kardiovaskulárních úmrtí. Může být způsobena jak příčinami mimosrdečními (krvácení do 

mozku u hypertenze nebo z aneurysmatu), tak příčinami dýchacími (astma, anafylaxe) či 

septickým šokem. Zdaleka nejčastější je právě náhlá srdeční smrt způsobená příčinami 

kardiovaskulárními.  

Náhlá smrt se dnes neobjevuje jen u seniorů, ale i u mladých lidí (každý desátý člověk 

zemřelý na náhlou smrt je mladý). U dětí a mladých lidí se náhlá smrt vyskytuje spolu 

s kardiomyopatiemi, myokarditidami, vrozenými srdečními vadami, arytmiemi a dalšími 

získanými onemocněními. U starších lidí a seniorů je vyšší výskyt náhlé smrti vázán 

s ischemickou chorobou srdeční (asi 90%). Riziko samozřejmě stoupá s věkem, zvlášť, pokud 

jsou přítomny i jiné rizikové faktory (hypertenze, obezita, kouření,..). Počty Čechů se 

zvýšeným rizikem srdečního selhání jsou kolem milionů a stále stoupají. Zvláštní skupinou 

jsou vrcholoví sportovci, kteří jsou ohroženi asi 2,5krát více než ostatní lidé.(ČTK, 2009), 

(Janíčková & Javorková, 2011), (Šteiner, 2010), (Rucki & Vít, 2006) 

Vysoké riziko náhlé srdeční smrti mají také lidé trpící úzkostí (asi o 25% vyšší výskyt 

KVO a o 50% vyšší výskyt kardiální smrti), depresemi ( ty jsou 3x častější u lidí s akutním 

infarktem myokardu), nebo vysokou mírou stresu.(Sovová, Ivanová, Ondrušková, & 

Pastucha, 2011) 

Výše uvedené informace o anatomii, činnosti a chorbách srdce by měly žáci znát. To, jak 

podrobně děti anatomii a fyziologii srdce probírají, určují rámcové vzdělávací programy. 

7 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Do vzdělávání v České republice byl zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích 

programů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání.  
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Pro jednotlivé obory vzdělání a studia jsou vypracovávány Rámcové vzdělávací 

programy (RVP). Tyto RVP konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové 

kompetence, vymezují věcné oblasti vzdělávání, charakterizují očekávané výsledky 

vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů a 

učebních plánů, které si školy dotvářejí samy.  

Dosud byly vytvořeny rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, pro 

základní vzdělávání (včetně základní školy speciální), pro střední školy (279 oborů – 

konzervatoře, gymnázia, zdravotní školy), pro jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky a pro základní umělecké školy. (Národní ústav pro vzdělávání) 

V této části bych se chtěla věnovat výstupům, ke kterým by měli dospět žáci 

v přírodopise, co se týče anatomie srdce podle RVP.  

7.1 Rámcový vzdělávací program pro základní školy 

(Jeřábek, Tupý, & spol, 2010) 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování 

 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto 

otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

 způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 

faktech více nezávislými způsoby 

Očekávané výstupy 8.třída 

Žák: 

 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy 

 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 
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 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby 

 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 

Učivo 

 fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka 

 anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, 

orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a 

rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti 

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy 

 životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka 

7.2 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, & kolektiv) 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k: 

 formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 

zpřesňování či opravě řešení tohoto problému 

 provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů (především 

laboratorního rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 

interpretaci získaných dat a hledání souvislostí mezi nimi 

 tvorbě modelu přírodního objektu či procesu umožňujícího pro daný poznávací účel 

vhodně reprezentovat jejich podstatné rysy či zákonitosti 

 používání adekvátních matematických a grafických prostředků k vyjadřování 

přírodovědných vztahů a zákonů; 

 využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné poznávací 

činnosti 

 spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k poskytování dat či 

hypotéz získaných během výzkumu přírodních faktů ostatním lidem 
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 předvídání průběhu studovaných přírodních procesů na základě znalosti obecných 

přírodovědných zákonů a specifických podmínek 

 předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí 

 ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí 

 využívání různých přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování 

vlastního života při současném respektování jejich ochrany 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 podle předloženého schématu popíše a vysvětlí evoluci člověka 

 využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy 

probíhajícími v lidském těle 

 charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej 

v pozitivním a negativním směru 

Učivo: 

 opěrná a pohybová soustava 

 soustavy látkové přeměny 

 soustavy regulační 

 soustavy rozmnožovací 

7.3 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání – Obchodní 

škola 

(Ministerstvo školství, 2009) 

 

ZÁKLADY BIOLOGIE 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli: 

 využívat přírodovědné poznatky a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, 

které souvisejí s přírodovědnou oblastí 

 porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a 

uměli zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje 

 přemýšlet o přírodovědných problémech, se kterými se v životě setkávají, a hledali na 

ně odpověď 
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 pracovat s informacemi a zvažovat jejich hodnověrnost 

V afektivní oblasti směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

 motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i v 

odborné pracovní činnosti 

 pozitivní postoj k přírodě 

 motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti 

Očekávané výstupy 

Žák: 

 charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi 

 vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav 

 popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života 

 vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou 

 charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly 

 uvede základní skupiny organismů a porovná je 

 objasní význam genetiky 

 popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 

 vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu 

 uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti prevence 

Učivo: 

 vznik a vývoj života na Zemi 

 vlastnosti živých soustav 

 typy buněk 

 rozmanitost organismů a jejich charakteristika 

 dědičnost a proměnlivost 

 biologie člověka 

 zdraví a nemoc 
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7.4 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání – Zdravotnický 

asistent 

(Ministerstvo školství, 2008) 

 

Základy biologie mají stejný RVP jako Obchodní škola.  

 

ZÁKLAD PRO POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 

Okruh poskytuje žákům základní znalosti z vybraných klinických oborů a lékařských 

věd a z oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence nemocí. Žáci jsou vedeni k osvojení a 

užívání odborné terminologie. 

SOMATOLOGIE 

Žák: 

 charakterizuje somatologii jako vědu a vztah somatologie k dalším vědním oborům 

 orientuje se v topografii lidského těla 

 popíše stavbu a fyziologickou funkci jednotlivých orgánů v lidském těle 

 rozumí funkci orgánových soustav a jejich vzájemnému vztahu 

 užívá odbornou terminologii 

8 VÝZKUMNÁ ČÁST 

8.1 Cíl práce 

Cílem a náplní mojí bakalářské práce je nejprve objasnit funkce srdce a jeho dysfunkce 

tak, jak to popisuje odborná literatura a dále se ve výzkumné části zabývat tím, jak 

k problematice srdce přistupují učitelé na základních a středních školách v Mladé Boleslavi a 

co o srdeční problematice píší učebnice, podle kterých je dnes vyučováno ve zkoumaných 

školách. Zajímá mě především, jak do hloubky se probírají funkce srdce a v jaké míře učitelé 

upozorňují na spojení nezdravého stravování a životního stylu s riziky chorob srdce. Dalším 

cílem bylo zjistit, do jaké míry splňují Školní vzdělávací programy jednotlivých škol 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu, který je závazný pro všechny školy.  
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8.2 Výběr škol a jejich charakteristika 

Zkoumaný vzorek obsahoval šest škol – tři školy základní a tři školy střední. Střední 

školy jsem vybírala podle různého zaměření – jedna škola je všeobecné gymnázium, druhá je 

Obchodní akademie a poslední střední zdravotnická škola. Dvě základní školy jsou tzv. 

„Školy plné pohybu“ a jedna základní škola je s rozšířenou výukou jazyků.  

Typ školy Počet V % 

Základní 3 50% 

Střední 3 50% 

Tabulka 1 Celkové a procentuální zastoupení škol 

8.3 Hypotézy 

1) Nejvíce se výuce problematiky srdce bude věnovat střední škola se zaměřením na 

zdravotnictví. 

2) Každá základní škola bude mít jinou učebnici přírodopisu. 

3) Každá střední škola bude mít jinou učebnici biologie. 

4) Na základní škole nepřesáhne výuka problematiky srdce 2 hodiny. 

5) Všechny školy se snaží upozorňovat na nebezpečí chorob srdce při špatné životosprávě. 

8.4 Metoda výzkumu 

Protože jsem chtěla zjistit, jak se vyučuje anatomie a činnost srdce ve školách, zvolila 

jsem formu přímého kontaktu pomocí rozhovoru s vyučujícími. 

Rozhovor prošel předvýzkumem, byl upraven a schválen. Informace vycházející 

z rozhovoru a ŠVP byly dále statisticky zpracovávány.  

V rozhovoru se objevily tři otázky: 

1) Kolik hodin z celkového počtu se v biologii/přírodopisu věnujete problematice srdce, 

jeho funkcím a dysfunkcím? 

2) Upozorňujete v hodinách biologie/přírodopisu na spojitost mezi poruchami srdce a 

nezdravou stravou? Pokud ano, jak? 

3) Podle jakých učebnic vyučujete? 
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8.5 Postup výzkumu 

Výzkum byl prováděn od října do listopadu 2012. Probíhal bez problémů a 

komplikací. Dotazy byly pokládány osobně vyučujícím přírodopisu a biologie na příslušných 

školách se souhlasem ředitele školy.   

8.6 Výsledky výzkumu 

Celkem jsem provedla 6 rozhovorů, všechny se do výzkumu dají použít.  

Výsledky jsem statisticky zpracovávala pomocí programu Microsoft Excel 2003. 

Otázka 1: Kolik hodin z celkového počtu se v biologii/přírodopisu věnujete problematice 

srdce, jeho funkcím a dysfunkcím? 

Otázka 1. 
Základní 

školy 

Základní 

školy v % 

Střední 

školy 

Střední 

školy v % 
Celkem 

Celkem v 

% 

2 hodiny 2 66,66667% 1 33,33333% 3 50% 

3 hodiny 1 33,33333% 0 0% 1 16,66667% 

8 a více 

hodin 
0 0% 2 66,66667% 2 33,33333% 

Tabulka 2 Celkové i percentuální zastoupení odpovědí na základních a středních školách 

 

Všechny typy škol celkem

50%

17%

33%

2 hodiny

3 hodiny

8 a více hodin
 

Tabulka 3 Celkové zastoupení odpovědí 

Nejvíce se výuce anatomie srdce věnuje střední zdravotnická škola, která se věnuje 10 

hodin za rok problematice krve a 10 hodin věnuje srdci a oběhům a cévám je věnováno 8 

hodin. Celkový počet hodin somatologie, ve které se anatomie srdce rozebírá, je 136. 

Somatologie se na střední zdravotnické škole vyučuje pouze v prvním ročníku 4 hodiny 

v týdnu.(Učební plán oboru Zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy Mladá 

Boleslav) 
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Druhou školou, která se nejvíce zabývá problematikou srdce, je gymnázium. Ze 102 

hodin biologie za rok se věnuje 10 hodin jen anatomii srdce a jeho chorobám. Výuka biologie 

v prvním ročníku čtyřletého studia probíhá 2 hodiny týdně, ve druhém a ve třetím 3 hodiny 

týdně. Ve čtvrtém ročníku se již povinná biologie nevyučuje, ale jsou k dispozici volitelné 

semináře, například Anatomie a fyziologie člověka, kde se do větších podrobností probírají 

funkce jednotlivých orgánových soustav. Výuka se realizuje ve dvou odborných učebnách, v 

nichž je k dispozici dataprojektor, a v jedné biologické laboratoři. Výuka je doplňována 

exkurzemi.(Školní vzdělávací program Gymnázia Dr.Josefa Pekaře Mladá Boleslav, 2011) 

Obchodní akademie vyučuje cévní soustavu v prvním ročníku, 22 hodin za rok věnuje 

anatomii člověka, přičemž jen tři hodiny jsou věnovány anatomii srdce. Celkový počet hodin 

Biologického a ekologického vzdělávání čítá 34 hodin.(Školní vzdělávací program Obchodní 

akademie Mladá Boleslav, 2010) 

Ze základních škol se nejlépe ukázala 2. základní škola se zaměřením na výuku cizích 

jazyků, která vyučuje problematiku srdce 3 hodiny za rok, a to v 8.ročníku. Žáci 8. ročníku 

mají hodiny přírodopisu dvakrát týdně. Celkový počet hodin přírodopisu za rok je 68.(Školní 

vzdělávací program 2.základní školy v Mladé Boleslavi) 

Zbylé dvě základní školy jsou na tom shodně – obě vyučují anatomii srdce v 

přírodopise 8. ročníku dvě hodiny v týdnu a dvě hodiny za rok se zabývají problematikou 

srdce, což dává celkem 68 hodin přírodopisu ročně. Vyučují s využitím frontální výuky s 

demonstračními pomůckami, skupinové práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné 

literatury), přírodovědných vycházek s pozorováním a krátkodobých projektů a účastní se různých 

exkurzí.(Školní vzdělávací program Základní školy Kosmonosy, 2011), (Školní vzdělávací 

program 5.základní školy v Mladé Boleslavi, 2012) 

66,66666667

33,33333333

33,33333333

0

0

66,66666667

0 20 40 60 80

1

2

3

Procentuální zastoupení odpovědí na ZŠ a 

SŠ

střední školy

základní školy

 
Tabulka 4 Porovnání celkového zastoupení odpovědí na SŠ a ZŠ 
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Otázka 2: Upozorňujete v hodinách biologie/přírodopisu na spojitost mezi poruchami 

srdce a nezdravou stravou? Pokud ano, jak? 

Otázka 2. 
Základní 

školy 

Základní 

školy v % 

Střední 

školy 

Střední 

školy v % 
Celkem 

Celkem v 

% 

Ano 3 100% 3 100% 6 100% 

Ne 0 0% 0 0% 0 0% 

Tabulka 5 Celkové i percentuální zastoupení odpovědí na základních a středních školách 

 

Celkové zastoupení odpovědí

100%

0% Ano

Ne
 

Tabulka 6 Celkové zastoupení odpovědí 

 

Všechny dotázané školy odpověděly shodně, a to tak, že upozorňují na souvislost 

mezi nezdravou stravou a chorobami srdce. Největší část (75%) odpověděla, že při 

upozorňování využívají metodu referátů, které si připravují sami žáci. Jeden učitel 

přírodopisu využívá jako varování prezentace různých onemocnění srdce. Všechny 

dotazované základní školy odpověděly, že při upozorňování na souvislosti mezi nezdravým 

životním stylem a dysfunkcemi srdce jim pomáhají hodiny výchovy ke zdraví, kde se věnují 

sestavování zdravého životního stylu, kladou důraz na sport a vyvážený jídelníček. 

Školní vzdělávací program 5. základní školy má kapitolu, zaměřenou na zdraví, která 

říká, že vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni základní školy je zařazen v ŠVP do 6. 

- 8. ročníku, s časovou dotací 1 vyučovací hodiny týdně.  

Cílem výchovy ke zdraví je výchova založená na:  

 znalostech - určitý obsah a rozsah informací  

 postojích - které u dané osoby vytváří předpoklady k předvídatelnému způsobu jednání- 

reakce  
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 dovednostech - které umožňují jednat určitým způsobem  

 životních schopnostech - přizpůsobivé a pozitivní jednání, efektivní řešení problémů 

běžného života 

Vyučovací předmět je zaměřen na:  

 preventivní ochranu zdraví  

 na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky  

 na dovednosti odmítat škodlivé látky  

 předcházení úrazům  

 získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného 

sexuálního chování  

 upevnění návyků poskytovat základní první pomoc  

Do tematických okruhů jsou zařazeny projekty:  

 SEMIRAMIS - občanské sdružení zaměřené na protidrogovou prevenci  

 Sdružení SLÁNKA - téma Sex a vztahy, Přátelství - kamarádství, Pornografie  

 příležitostně pro 9. ročník beseda s lékařem - Bezpečný sex, antikoncepce  

Zde jsou některé kapitoly předmětu Výchova ke zdraví, kde se děti učí v 8.ročníku 5. 

základní školy, jak předcházet onemocněním srdce: 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ  

Žák:  

 vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob  

 uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem  

 rozpozná projevy násilí a ví jak se zachovat v krizových situacích  

 využívá z hlediska osobního bezpečí pravidla dopravní výchovy  

Učivo:  

 výživa a zdraví  

 zásady zdravého stravování  

 výživová hodnota potravy  

 sestavování jídelníčku  

 tělesná a duševní hygiena  

 zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování  

 význam pohybu pro zdraví  

 režim dne  

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE  

Žák:  



- 42 - 

 

 učí se sebeovládání a zvládat problémové situace  

 učí se respektovat sebe sama i druhé v mezil lidských vztazích uvědomuje si vztah k sobě 

samému a k druhým lidem 

Učivo: 

 stres a jeho vztah ke zdraví  

 překonávání únavy, posilování duševní  odolnosti  

 civilizační choroby  

 zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

 auto - destruktivní závislosti  

 zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek (kouření, alkoholismus)  

 návykové látky a bezpečnost v dopravě  

 šikana a jiné projevy násilí  

 bezpečné chování  

 komunikace s neznámými lidmi  

 způsoby chování v krizových situacích  

 dětská krizová centra, linky důvěry  

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 ochrana zdraví při různých činnostech  

 bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu  

100%

100%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

Procentuální zastoupení odpovědí na ZŠ a 

SŠ

střední školy

základní školy

 
Tabulka 7 Porovnání celkového zastoupení odpovědí na SŠ a ZŠ 

Otázka 3: Podle jakých učebnic vyučujete? 

Všechny základní školy vyučují podle stejné učebnice - Přírodopis- učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia – nakladatelství Fraus.  
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Gymnázium a střední škola zaměřená na ekonomiku vyučují podle učebnice Biologie 

pro gymnázia – nakladatelství Olomouc a střední škola se zaměřením na zdravotnictví 

používají při vyučování učebnici s názvem Somatologie – učebnice pro střední 

zdravotnické školy, napsaly ji Markéta Křivánková a Milena Hradová a vydalo 

nakladatelství GRADA. 

8.7 Porovnávání učebnic 

V této části své bakalářské práce bych se ráda věnovala porovnávání výše zmíněných 

učebnic. 

8.7.1 Učebnice pro základní školy 

Začala bych s charakteristikou učebnice pro základní školu. Anatomie srdce a jeho 

činnost je součástí kapitoly Oběhová soustava, do které je zařazena krev (té jsou věnovány 

samostatné dvě stránky), v souvislosti s krví se vzápětí žáci zabývají krevními skupinami (1 

stránka) a nakonec dojdou k srdci. Tomu jsou též věnovány dvě stránky. Žáci se dozví, že 

srdce je dutý sval umístěný v hrudní dutině mezi plícemi, že váží kolem 300g a je uloženo 

v osrdečníku. O dalších srdečních obalech není řeč. Dále je zmínka o tom, že se srdce dělí na 

síně a komory a že mezi síněmi a komorami jsou cípaté chlopně (dvojcípá a trojcípá). Dozví 

se také, že ze srdce vystupují dvě velké tepny – srdečnice a plicnice a že na jejich začátku jsou 

poloměsíčité chlopně.  

Další odstavec je věnován činnosti srdce – činnost je pravidelná a rytmická, střídá se 

stah srdečního svalu (systola) a jeho ochabnutí (diastola). Tyto fáze jsou velmi stručně 

popsány. Odstavec je uzavřen tím, že se v klidu srdce stáhne asi 70krát za minutu a jedním 

stahem je do oběhu vypuzeno asi 60-80ml krve.  

Druhá strana je věnována krevním oběhům, srdečním ozvám, krevnímu tlaku, shrnutí 

a malému opakování toho, co si žáci zapamatovali. Ke krevnímu tlaku je tu poznámka, že 

jednotou je torr, což je sice starší jednotka, ale prý stále používaná.  

Tato učebnice je velmi stručná, nepoužívá žádné odborné názvy, ale přesto je 

zajímavá. Je doplněná obrázky a na konci kapitoly je výstraha, že vlivem nesprávné výživy, 

kouření a nedostatkem pohybu se cévy poškozují a ukládá se v nich tuk, což může vést až 

k infarktu myokardu. Další, co vidím jako pozitivní je to, že je učebnice doplněná různými 

úkoly, jako například popsat, jak se provádí masáž srdce, vysvětlit, co je příčinou vysokého 

krevního tlaku, porovnat srdce a krevní oběh ryb, obojživelníků, plazů a savců 

apod.(Vaněčková, Skýbová, Markvartová, & Hejda, 2006) 
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8.7.2 Učebnice pro gymnázia 

Učebnice, kterou používá gymnáziuma Obchodní akademie, je poněkud obsažnější. 

Kapitola, do které je problematika srdce zahrnuta, je nazvána Soustavy přeměny látkové. Do 

této kapitoly je zařazena právě i oběhová soustava. Pozornost je tu opět věnována v první řadě 

krvi. Zde se studenti dozví, co je to homeostáza a v mnohem větších  podrobnostech dostanou 

popis jednotlivých složek krve. Dále je věnována pozornost cévám a nakonec přijde na řadu 

samotné srdce.  

Srdce je popsáno do větších detailů, jsou zde zmíněny jednotlivé obaly srdce – 

perikard, epikard, endokard a srdeční svalovina (myokard). Opět se dozvídáme, že je srdce 

členěno na síně a komory, ale už se dozvídáme i latinské pojmy pro síň a komoru, a že se 

mezi nimi nacházejí chlopně (opět je použit i latinský název valvula).  

Co se týče činnosti srdce, je opět o hodně detailnější a je tu vysvětlení toho, jak 

funguje převodní systém srdeční, o kterém nebyla na základní škole řeč.  V tom, kolik 

mililitrů krve je vypuzeno za jeden srdeční stah, se učebnice shodují. Ovšem v učebnici pro 

gymnázia je navíc doplněno, že minutový srdeční objem je při srdeční činnosti 72 tepů za 

minutu asi 5 litrů (v klidu) a při zvýšené námaze to může být až 40 litrů. Vzápětí jsou 

zkoumány srdeční ozvy, které způsobuje uzavírání srdečních chlopní a při poruše okrajů 

chlopní může docházet k takzvaným šelestům.  

V dalším odstavci je návod na měření tlaku krve a definice TK a dalších 5 odstavců se 

detailně věnuje krevním oběhům, včetně členění sestupné aorty, o kterém opět žáci na 

základní škole nic nevědí. Na soustavu oběhovou navazuje soustava mízní.  

Učebnice je členěna na dva oddíly – na část teoretickou a část praktickou. Praktická 

část je umístěna na konci učebnice a věnuje se různým pokusům a cvičným testům. Najdeme 

zde například návody na mikroskopování, poslech srdeční činnosti, měření krevního tlaku a 

různé druhy zátěžových testů. Zde jsem se také dozvěděla, že torry, které udává učebnice pro 

základní školy jako stále používanou jednotku, jsou podle učebnice pro gymnázia dnes již 

zakázané a nyní se tlak udává v milimetrech rtuti (normální TK je 120/80 mm Hg). Také jsem 

v učebnici pro gymnázia našla jen malou zmínku o infarktu myokardu, ale nic o rizikových 

faktorech, vyvolávajících toto onemocnění, v čemž má plus učebnice pro základní 

školy.(Jelínek & Zicháček, 2005) 
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8.7.3 Učebnice somatologie 

A poslední učebnice, které jsem se věnovala, je učebnice somatologie pro střední 

zdravotnické školy. V somatologii v kapitole Oběhová soustava se opět dozvídáme něco o 

homeostáze a velká část je věnována krvi – jaké jsou její funkce, množství a jak probíhá 

tvorba. O tvorbě krve se v této učebnici dozvídám poprvé. A nejdůležitější část, co se týče 

krve, je její složení. V jednotlivých složkách krve je popsáno do detailů jejich minerální 

složení a k čemu je jaký minerál vhodný, což ani v jedné z předcházejících učebnic nebylo 

zmíněno. V další kapitole se píše o krevních skupinách a o tom, jak se mění pH krve 

hladověním, při cukrovce či zvracení a jak to může být pro lidský organismus nebezpečné. Co 

se týče krve, v této učebnici se ještě dozvíme, jak zastavit krvácení a fáze zástavy krvácení, o 

kterých opět ještě ani v jedné učebnici nebyla řeč. S krví souvisí obranyschopnost neboli 

imunita, což je další téma somatologie. A nyní se dostáváme k nejdůležitější části oběhové 

soustavy – srdci. V somatologii pro střední zdravotnické školy se píše, že srdce je dutý 

svalový orgán umístěný v hrudní dutině více vlevo, ale částečně také vpravo, vážící u 

dospělého člověka 260 – 320g. Dále jsou detailně popsány srdeční obaly i srdeční svalovina. 

Všechny části srdce jsou pojmenovány jak česky tak latinsky. Po detailní anatomii srdce se 

dostáváme k podrobnému popisu jeho činnosti. V této kapitole je popsán převodní systém 

srdeční a funkce jeho jednotlivých částí. Tímto končí popis srdce a v dalších odstavcích je 

věnována pozornost cévám (jednotlivé žíly rukou a nohou musí studenti znát latinsky i 

česky), krevním oběhům, jejichž stavba je opravdu propracovaná.  

Dle mého názoru je tato učebnice nejdetailnější a nejpropracovanější. Je doplněna 

vhodnými schematickými nákresy s latinskými názvy. Jen tu opět chybí upozornění na 

choroby srdce v závislosti na špatné životosprávě.(Křivánková & Hradová, 2009) 

8.8 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza číslo 1: Nejvíce se výuce problematiky srdce bude věnovat střední škola se 

zaměřením na zdravotnictví se potvrdila. Ačkoli se zdravotní škola věnuje anatomii jen 

v prvním ročníku studia, tak mají hodinu čtyřikrát týdně a učebnice je velmi podrobná. V 

předmětu Somatologie ovšem chybí jakékoli upozornění na onemocnění srdce. 

Hypotéza číslo 2: Každá základní škola bude mít jinou učebnici přírodopisu se 

nepotvrdila. Všechny testované základní školy vyučují podle stejné učebnice – Přírodopis 8 

od nakladatelství Fraus. 
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Hypotéza číslo 3: Každá střední škola bude mít jinou učebnici biologie se potvrdila. 

Střední zdravotní škola má svou učebnici na somatologii, ve které se vyučuje anatomie. 

Gymnázium a střední škola zaměřená na ekonomii mají ovšem stejnou učebnici, rozdíl je 

v počtech hodin. Gymnázium se věnuje anatomii srdce mnohem víc než obchodní akademie, 

která má biologii jen okrajově. 

Hypotéza číslo 4: Na základní škole nepřesáhne výuka problematiky srdce 2 hodiny se 

nepotvrdila. Dvě základní školy sice věnují dvě hodiny srdci z celkového počtu hodin, ale 

jedna (základní škola s rozšířenou výukou jazyků) se problematice srdce věnuje tři hodiny, 

protože jednu ze tří hodin věnuje srovnávací anatomii srdce ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a 

savců. 

Hypotéza číslo 5: Všechny školy se snaží upozorňovat na nebezpečí chorob srdce při 

špatné životosprávě se potvrdila. Všechny školy, jak základní tak střední, se věnují rizikům 

spojeným s nezdravým životním stylem a chorobami srdce a upozorňují na ně pomocí 

referátů, prezentací a hodin výchovy ke zdraví a podobně. Nejvíce se však prevenci věnují 

základní školy.  

8.9 Diskuze 

Světová zdravotnická organizace (WHO) informuje o tom, že kardiovaskulární 

onemocnění způsobují 30% všech úmrtí na světě. Česká republika se drží na vrcholu žebříčku 

i přesto, že se v mnohém zlepšila léčba KVO a jsou známa všechna rizika, která ovlivňují 

vznik KVO. Mezi ovlivnitelné faktory patří například pohybová aktivita, u které ovšem není 

znám úplně přesný mechanismus účinku.(Aschermann, 2004) 

Výzkum ukázal, že anatomii, činnosti srdce, jeho chorobám a rizikovým faktorům 

vyvolávajícím onemocnění srdce, je ve školách věnována jen minimální pozornost. 

Z mého výzkumu vyplývá, že nejvíce se anatomii srdce věnuje střední zdravotnická 

škola ve svých hodinách somatologie, a to 10 hodin se vyučuje krev a dalších 10 hodin 

z celkových 136 se probírá samotné srdce a jeho anatomie. Byla jsem překvapená, že střední 

zdravotnická škola se somatologii věnuje pouze v prvním ročníku studia, což se mi jeví jako 

málo.  

Co se týče učebnice somatologie, tak je dost podrobná, všechny české názvy jsou 

doplněny latinskými a text je doplněn barevnými i schematickými obrázky. Jediné, čemu se 

v učebnici nevěnují, je patologie srdce a jeho příčiny. To mi v učebnici pro zdravotnické 

školy dost chybí. Myslím si, že to by i zdravotnický asistent, jehož učební plán prezentuji 
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výše, měl znát. Ačkoli střední zdravotnická škola se svým způsobem věnuje prevenci 

srdečních onemocnění a to tak, že nechává svoje žáky připravovat prezentace a referáty na 

různá témata týkající se souvislostí mezi nezdravým životním stylem a chorobami srdce, tak 

učebnice toto téma neshledává jako důležité a o prevenci nemocí se nezmiňuje.  

Samotná prevence tak, jak se jí škola věnuje, je i nad rámec školního vzdělávacího 

programu. Podle něj by žáci měli chápat funkci srdce jako životně důležitého orgánu, 

znázornit a objasnit stavbu srdeční stěny, objasnit průtok krve srdcem, vysvětlit princip 

systoly a diastoly, popsat význam myokardu, objasnit základní projevy srdeční činnosti a 

vysvětlit princip EKG, čímž splňují i požadavky, které jsou kladeny RVP.(Křivánková & 

Hradová, 2009), (Učební plán oboru Zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy Mladá 

Boleslav), (Ministerstvo školství, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání - 

Zdravotnický asistent, 2008) 

Druhou školou pod drobnohledem se stalo Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, které 

vyučuje anatomii a dysfunkce srdce 10 hodin z celkových 102, resp. 68, a tím se řadí na druhé 

místo. Gymnázium vyučuje biologii v prvním, druhém a třetím ročníku a ve čtvrtém ročníku 

nabízí různé volitelné předměty, například Anatomii a fyziologii člověka, kde se anatomie 

srdce probírá do větší hloubky než v biologii povinné. V prvním ročníku jsou hodiny 3, 

ve druhém a ve třetím 2.  

K učebnici biologie pro gymnázia bych řekla, že ačkoliv není určená pro budoucí 

zdravotníky, je velmi podrobná. Opět jsou zde české názvy doprovázené latinskými a text 

doplněn černobílými obrázky. Učebnice má ještě jednu výhodu v tom, že její koncová část je 

věnovaná praktickým cvičením, kde si studenti mohou ledacos vyzkoušet, například 

prohlédnout si trvalý preparát cév a na tomto preparátu si demonstrovat jednotlivé části cévní 

stěny. Dále si v této praktické části učebnice mohou vyzkoušet různé zátěžové testy a poté si 

změřit tlak a vypočítat, kolik litrů krve muselo být přečerpáno a za jakou dobu. V této 

učebnici je malá zmínka o aterosklerotických plátech ucpávajících cévy, což může vést až 

k infarktu myokardu, který patří k onemocněním patřícím do ischemické choroby srdeční. 

Myslím si, že jako škola, která připravuje žáky a studenty i k přijímacím zkouškám na 

lékařské fakulty, se věnuje anatomii a morfologii člověka nepříliš detailně.  

Gymnázium se věnuje prevenci také pouze teoreticky různými prezentacemi a 

prakticky se účastní exkurzí. Studenti navštívili v Praze výstavu Bodies, kde na vlastní oči 

viděli, co může způsobit kouření a nesprávná strava. Studenti také projdou praktickou 

zkouškou první pomoci, které se ale věnují i žáci na základních školách. 
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Při prostudování ŠVP jsem byla překvapená, že jsem u předmětu Biologie nenašla 

konkrétní výstupy. Nemohu proto dosti objektivně v tuto chvíli posoudit shodu ŠVP a RVP. 

(Jelínek & Zicháček, 2005), (Školní vzdělávací program Gymnázia Dr.Josefa Pekaře Mladá 

Boleslav, 2011), (Jeřábek, Krčková, & Hučínová) 

Ze středních škol se jako poslední umístila Obchodní akademie. Ta se se svými 3 

hodinami věnovanými anatomii srdce může rovnat základním školám. Podle školního 

vzdělávacího programu je anatomie srdce vyučována ve druhém ročníku v předmětu 

Biologické a ekologické vzdělávání a ve druhém ročníku je také ukončena výuka biologie. 

Další dva roky se již studenti biologii nevěnují a zaměřují se spíše na svá ekonomická studia. 

Učebnice je stejná jako na gymnáziu, ovšem není taková pozornost věnována 

latinským názvům. Prevence je zde pouze teoretická, s využitím referátů a prezentací studentů 

a demonstračních prezentací samotného učitele. 

ŠVP říká, že v Základech biologie žák charakterizuje názory na vznik a vývoj života 

na Zemi, vlastními slovy vyjádří základní projevy života, popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života, uvede rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou, 

charakterizuje rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, uvede příklady základních skupin 

organismů a porovná je, popíše stavbu lidského těla a funkci orgánů, uvede zásady správné 

výživy a zdravého stylu života, uvede původce bakteriálních a virových onemocnění, způsoby 

prevence a vysvětlí základní genetické pojmy a uvede příklady využití genetiky. Jedním 

z témat Základů biologie je i biologie člověka a téma zdraví a nemoc, čímž přesně kopíruje 

požadavky RVP.(Školní vzdělávací program Obchodní akademie Mladá Boleslav, 2010), 

(Ministerstvo školství, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání - Obchodní škola, 

2009) 

Ze základních škol se nejvíce zaměřují na anatomii a funkci srdce na základní škole 

s rozšířenou výukou jazyků. Vyučují ji 3 hodiny, kdy první hodina je věnována stavbě srdce 

člověka, stručně se opakuje stavba srdce ryb, obojživelníků, plazů a navazuje se na učivo 7. 

ročníku. Druhá hodina je věnována činnosti srdce člověka, funkci oběhů. Třetí hodina se 

zaměřuje na hlavní škodlivé vlivy na tento orgán, dysfunkce srdce, vyšetření srdce, operace 

srdce a transplantace. Anatomie člověka a s ní i anatomie srdce se probírá v 8. ročníku a 

přírodopis mají děti po celou dobu trvání druhého stupně, každý rok dvě hodiny týdně. 

O učebnici bych řekla, že se oběhové soustavě věnuje stručně a výstižně. Nezatěžuje 

děti detaily ani latinskými názvy, ale text doplňuje množství barevných a popsaných obrázků. 
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Po okrajích stránek je učebnice doplněna zajímavostmi a praktickými dotazy na žáky, 

například jak si děti myslí, že vzniká vysoký krevní tlak, aby si změřily děti svůj tep a 

podobně. Na konci kapitoly je rámeček s informací, že špatná strava, kouření a nedostatek 

pohybu způsobuje infarkt myokardu a další onemocnění srdce a poslední rámeček kapitoly je 

věnován shrnutí a doplňujícím otázkám žákům.  

Při prevenci je kladen důraz především na pozitivní vliv sportu na zdraví a dále jsou 

žáci upozorňováni na správnou životosprávu v hodinách rodinné výchovy a výchovy ke 

zdraví. 

Co se týče ŠVP, tak na konci studia by se měl žák orientovat se ve vývojových 

stupních fylogeneze člověka, určit polohu a objasnit stavbu a funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla a vysvětlit vztahy mezi soustavami. Učivo by mělo mít tyto kapitoly:  

 člověk součást živočišného systému 

 původ a vývoj (fylogeneze) člověka 

 lidská plemena 

 vývin jedince 

 stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 

 orgány 

 orgánové soustavy člověka(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávící, vylučovací, 

rozmnožovací, řídící) 

 vyšší nervová činnost. 

Kromě biologie člověka je do učiva přírodopisu 8.ročníku zahrnuta ještě kapitola 

Zdraví  a nemoc, kde se učí nemoci, úrazy a jejich prevenci, praktické zásady při léčení, 

závažná poranění a život ohrožující stavy, o životním stylu a o hygieně a duševní činnosti. Po 

absolvování této kapitoly by žáci měli rozlišovat příznaky a příčiny běžných nemocí a 

uplatňovat zásady jejich prevence a léčby a aplikovat předlékařskou první pomoc při poranění 

a jiném poškození těla. ŠVP základní školy s rozšířenou výukou jazyků naprosto splňuje to, 

co požaduje RVP.(Vaněčková, Skýbová, Markvartová, & Hejda, 2006), (Školní vzdělávací 

program 2.základní školy v Mladé Boleslavi), (Jeřábek & Tupý, Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2010) 

Další dvě základní školy jsou na tom stejně – obě vyučují anatomii a činnost srdce 2 

hodiny z celkového počtu hodin za rok, přičemž žáci mají přírodopis od šestého do devátého 

ročníku, každý rok dvě hodiny týdně. Prevence je opět spíše teoretická, s použitím 

interaktivní tabule a dataprojektoru jsou prezentována jednotlivá onemocnění žáky i učitelem. 
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Učebnice je stejná jako u předchozí základní školy, takže všechny testované základní 

školy vyučují podle stejných učebnic. 

Žák Základní školy Kosmonosy podle ŠVP odchází na konci povinné školní docházky 

s těmito znalostmi: zařadí člověka do systému živočišné říše, charakterizuje biologické znaky 

lidského a živočišného organismu, vysvětlí vývoj člověka, popíše lidské rasy a jejich 

charakteristické znaky, vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus, 

vysvětlí stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla, zdůvodní význam soustav tvořící oporu a 

tvar těla a umožňující pohyb, dovede pojmenovat základní kosti a svaly, objasní příčiny nemocí, 

jejich prevenci a zásady první pomoci, vysvětlí, jak tělo získává energii, pojmenuje a popíše 

části trávicí soustavy a jejich funkci, určí příčiny nemocí trávicí soustavy, jejich prevenci a 

zásady první pomoci, pojmenuje a popíše části dýchací soustavy, vysvětlí činnost dýchací 

soustavy v práci a při zátěži, objasní příčiny nemocí dýchací soustavy, prevenci, zásady první 

pomoci, určí složení krve a funkci jednotlivých částí krve, popíše stavbu srdce a druhy cév, 

vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy, objasní příčiny nemocí oběhové soustavy  a 

krve, jejich prevenci a zásady první pomoci, popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy, 

rozezná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich prevenci a zásady první pomoci, popíše význam a 

stavbu kůže, zdůvodní příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich prevenci a zásady první pomoci, 

popíše stavbu nervové soustavy, popíše činnost nervové soustavy, popíše části mozku a jejich 

význam, vyhledá příčiny nemocí nervové soustavy, jejich prevenci a zásady první pomoci, popíše 

stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí, vyhledá příčiny nemocí, jejich 

prevenci a zásady první rozpozná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení 

lidského organismu, popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 

oplození, vysvětlí nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, objasní 

vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, rozezná návykové látky a jejich nebezpečí a vysvětlí 

význam dědičnosti a proměnlivosti organismů. Tím pádem je do detailů dodržen RVP.  

Absolvent 5. základní školy by podle ŠVP měl: objasnit dvě varianty vzniku člověka – 

stvoření podle bible a Darwinova vývojová teorie, vyjmenovat ve správném pořadí vývojové 

stupně člověka, rozliší biologické znaky, rozpozná lidské rasy dle biologických znaků, objasní 

stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla a vysvětlí jejich vztahy, objasní 

vznik a vývin jedince od početí až do stáří, posoudí význam péče o jednotlivé orgánové 

soustavy, rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby, aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla. Co 

se týče učiva cévní soustavy, tam by mělo být konkrétně probíráno srdce, cévy, krev, krevní 

skupiny, choroby srdce a jejich předcházení a imunita – nakažlivé nemoci, inkubační doba. 
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Tím pádem je opět dodržen RVP.(Školní vzdělávací program Základní školy Kosmonosy, 

2011), (Školní vzdělávací program 5.základní školy v Mladé Boleslavi, 2012), (Jeřábek & 

Tupý, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2010) 

8.10  Závěr 

Bakalářská práce se zabývala anatomií a činností srdce a jeho dysfunkcemi. 

Teoretická část byla zaměřena na anatomii srdce, jeho činnost a velký důraz byl 

kladen na dysfunkce srdce. Choroby srdce byly rozděleny do několika oddílů: Ischemická 

choroba srdeční, poruchy stavby srdce, poruchy srdečního rytmu a krevního oběhu a poruchy 

srdeční svaloviny. V těchto oddílech jsou vyjmenována onemocnění, jejich projevy a 

prevence. Poslední kapitola se věnovala Rámcovým vzdělávacím programům z hlediska 

předmětu Přírodopis nebo Biologie a kapitole Cévní soustava.  

Praktická část se věnovala výuce anatomie a morfologie člověka na základních a 

středních školách, počtu hodin věnovaných srdci a prevenci srdečních poruch v hodinách 

biologie a přírodopisu. Dále se zabývala literaturou používanou při výuce biologie a 

přírodopisu a jejím porovnáváním. Výzkum vycházel z rozhovorů s učiteli biologie a 

přírodopisu a s řediteli zkoumaných škol. Nakonec jsem se zaměřila na to, jak školy splňují či 

nesplňují požadavky kladené RVP. 

Z výzkumu vyplynulo: 

1. Všechny základní školy používají stejnou učebnici, a to Přírodopis 8, nakladatelství 

Fraus. 

2. Nejpodrobněji se anatomií a činností srdce zabývá střední zdravotnická škola, jejíž 

učebnice somatologie měla také nejdetailnější obsah a popisy obrázků, což je zcela 

adekvátní pro výuku budoucích zdravotníků. 

3. Jediná učebnice, ve které bylo upozornění na spojitost mezi špatnou životosprávou, 

kouřením a onemocněním srdce, byla učebnice Přírodopis 8 pro základní školy, 

nakladatelství Fraus. 

4. Ze srovnávání ŠVP vyplynulo, že nejvíce se prevenci chorob srdce věnují základní školy. 

5. Základním školám při upozorňování na spojitost mezi nezdravou stravou a chorobami 

srdce nejčastěji pomáhají hodiny výchovy ke zdraví.  



- 52 - 

 

6. Všechny školy kromě gymnázia, u kterého nemohu objektivně soudit, splnily požadavky 

Rámcového vzdělávacího programu. 
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10 PŘÍLOHY 

10.1 Příloha 1: Prohlášení škol 
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10.2 Příloha 2: Ukázka podkladu pro rozhovor 
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Dotazovaný: Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy 

 

 

ROZHOVOR S VYUČUJÍCÍMI BIOLOGIE/PŘÍRODOPISU: 

 

 

1. Kolik hodin z celkového počtu se v biologii/přírodopisu věnujete problematice srdce, jeho 

funkcí a dysfunkcí? 

 

 

 

 

 

 

2. Upozorňujete v hodinách biologie/přírodopisu na spojitost mezi poruchami srdce a 

nezdravou stravou? Pokud ano, jak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podle jakých učebnic vyučujete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazovatel: Nicole Martinková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 


