
Pracovný list č.5 

Ako dlho budem zdravý? 

Pár otázok na začiatok: 

Ako by som posúdil životný štýl svojho kamaráta? 

Pre túto otázku som si vybral spolužiaka Ivana Pintera. Myslím si, že jeho životný štýl je 

veľmi zmiešaný. Veľa bicykluje, stará sa o zdravie svojho tela. Na druhú stranu si myslím, že 

nemá veľmi pestrý konzum jedál. Konzumuje málo zeleniny a ovocia, málo bielkovín 

a hlavne málo sacharidov. Preto je približne 15kg v podvýžive. Jeho obmedzený príjem 

rozmanitej stravy môže mať za následok aj jeho akné na tvári. Takisto si myslím, že by mal 

začať cvičiť hornú časť tela. Celkovo jeho životný štýl hodnotím priemerne, nakoľko toho 

môže ešte veľa zlepšiť. 

Ako dlho budem zdravý? 

Myslím si, že mi moje zdravie vydrží aj počas dôchodku. Zdravo sa stravujem, nepijem, 

nefajčím a vykonávam fyzickú aktivitu 7 dní v týždni.  

Do kedy budem zdravý bez choroby? 

Môj pravidelný príjem ovocia a zeleniny má pozitívny dopad na moje zdravie. Chorý bývam 

veľmi zriedka, čo si myslím, že mi vydrží aj do pokročilého veku. 

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami? Prečo?   

Podľa štatistík Eurostatu je Slovensko v Európskej únií medzi 10-20 miestom čo sa týka 

zdravia. Podľa môjho názoru by sme mohli byť aj vyššie, ale zaužívané životné stereotypy 

Slovákov nám v tom bránia. Sme zvyknutí na určitý životný štýl a nevieme sa prispôsobiť 

novým zmenám vo svete. Nevieme sa tomu prispôsobiť napríklad ako Nórsko alebo 

Švajčiarsko, ktoré vo všetkých štatistikách dominujú najmä kvôli vysokej životnej úrovni. 

Čo vplýva na moje zdravé roky života? 

Vplýva na to moja strava, životný štýl a dostatočná miera spánku. Myslím, že všetky tieto 

oblasti zvládam a cítim sa vďaka tomu dobre. 

Pozorovania na hodine 

Dĺžka života:  

Ako prvú sme si zmerali pomocou jednej aplikácie 

našu predpokladanú dĺžku života. Tento údaj 

vzišiel z biometrických údajov a otázok o našom 

životnom štýle. Udávali sme, ako sa stravujeme, 

koľko krát do týždňa vykonávame fyzickú aktivitu 

a podobne. Aplikácia následne vyhodnotila naše 

výsledky. 

 

 



Pre lepšiu orientáciu medzi našimi výsledkami som vytvoril legendu: 

 Ema Paulová- žiak č. 1 

 Tomáš Zӧlder-žiak č. 2 

 Filip Matejov-žiak č.3 

 Ivan Pinter-žiak č.4 

 Zuzana Senková-žiak č.5 

 Sebastián Peťovský-žiak č.6 

 Filip Ondrejka-žiak č.7 

 Kristián Perský-žiak č.8 

 Kristína Studená-žiak č.9 

Graf našich predpokladaných dĺžok života(DŽ) a našich predpokladaných dĺžok života 

v zdraví(DŽvZ): 

 

Z grafu vyplýva, že najlepšie priemerné výsledky dosahujú žiak č.2 a žiak č.7. Naopak 

najhoršie výsledky má žiak č.6. Celkové hodnotenie= žiaci dosahujú nadpriemerné výsledky 

oproti populácií v ich štáte (Slovensko). 

BMI Index 

Index telesnej hmotnosti patrí medzi najviac 

používané metódy merania obezity. Počíta sa 

ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou 

mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti 

sa dá považovať len za štatistický nástroj pre 

porovnávanie v populácii. U konkrétneho 

jedinca ignoruje veľké množstvo dôležitých 

faktorov (napr. stavbu tela, množstvo svalstva 

a pod). My sme si taktiež vypočítali BMI. 

Údaje sú zapísané v tomto grafe: 

 

88

97
93 91 94

78

97 94 96

72

83

72 71 72
67

88
84

77

0

20

40

60

80

100

120

žiak č.1 žiak č.2 žiak č.3 žiak č.4 žiak č.5 žiak č.6 žiak č.7 žiak č.8 žiak č.9

Dĺžka života

DŽ DŽvZ



 

 
Na základe výsledkov sme zistili nasledujúce fakty: žiaci 5 a 9 majú podvýživenosť a ostatní 

žiaci majú svoju hmotnosť primeranú svojej výške. Samozrejme majú rozdielny podiel 

tukovej zložky. Čím vyššie je BMI, tým viac tukovej zložky daný organizmus obsahuje. 

Tepová frekvencia 

Tepová frekvencia udáva počet tepov srdca za minútu. Tep čiže pulz je tlaková vlna vyvolaná 

sťahom ľavej srdcovej komory, prenášajúca sa na aortu, odkiaľ sa šíri ďalšími tepnami do 

celého tela. Pulz možno nahmatať na tepnách blízkych k povrchu tela, ako sú karotídy (po 

oboch stranách hrtana), zápästné tepny (na palcovej strane zápästia) alebo stehenné tepny. Na 

hodine sme takisto merali našu tepovú frekvenciu. Zapísaná je v tejto tabuľke: 

Meno žiaka Tepová frekvencia 

Ema Paulová  70 

Tomáš Zӧlder  60 

Filip Matejov 60 

Ivan Pinter 76 

Zuzana Senková 66 

Sebastián Peťovský 74 

Filip Ondrejka 88 

Kristián Perský 72 

Kristína Studená 56 

 

Zistili sme, že vysoká fyzická trénovanosť časom znižuje tepovú frekvenciu. Srdce sa 

rozťahuje a má väčší objem. Preto Tomáš Zӧlder, Filip Matejov a Kristína Studená majú 

najlepšie výsledky. Veľmi zlý výsledok má Filip Ondrejka. 
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Ruffierova a Ortostatická skúška 

Ruffierova skúška(RS): V prvej časti sa po približne 5 

minútovom oddychu vykonáva sledovanie kľudovej SF v 

sede (meria sa 10`` a násobí sa 6-timi, resp. 15`` a násobí 

sa 4-mi).V druhej časti nasleduje 30 drepov za 45 sekúnd 

s následným bezprostredným meraním SF rovnakým 

spôsobom. Poslednou časťou skúšky je opäť ukľudnenie 

v sede po dobu 1 minúty a následné zmeranie SF.   

Ortostatická skúška(OS): V prvej časti sa po 5 

minútovom ležaní sleduje SF1 v ľahu. V druhej časti 

hneď po SF1 nasleduje náhle postavenie sa a zmeranie 

SF2. Vzorec na výpočet je SF2-SF1. Ak je rozdiel 6-12, 

srdce reaguje dobre. Ak je rozdiel 13-19, reakcia srdca je 

uspokojivá. Ak je rozdiel nad 20, srdce má zníženú reakciu. 

Obidve skúšky sme vykonali a zapísali do nasledujúceho grafu: 

 

Graf naznačuje, že najlepšie výsledky dosahujú žiaci č. 2, 3 a 9. Ich srdcia reagujú na rýchlu 

zmenu stavu veľmi dobre. Najhoršie výsledky dosahujú žiaci 6,7 a 8. 

Záver: Po rôznych pozorovaniach sme zistili, že funkčnosť organizmu ovplyvňuje veľa 

faktorov: fyzická aktivita, životospráva a takisto aj genetické predispozície. Celkovo najlepšie 

výsledky dosahujú Tomáš Zӧlder a Filip Matejov vo všetkých sférach. V danom momente má 

najhoršie zdravie Sebastián Peťovský. 

 

Tomáš Zӧlder III.B 
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