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Anotace 

Tématem teoreticko – výzkumné práce je ischemická choroba srdeční. Hlavním cílem 

práce bylo zjistit povědomí veřejnosti o této chorobě.  

Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii srdce, aterosklerózu a její rizikové 

faktory vzniku. Dále se pak teoretická část zabývá chronickými a akutními formami 

ischemické choroby srdeční, jejich diagnostikou a léčbou. 

Ve výzkumné části jsou zpracovány údaje od respondentů získané vyplněním 

nestandardizovaného dotazníku. Výsledky této práce jsou shrnuty v diskuzi a závěru. 
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Annotation  

The topic of this theoretical-research work is ischemic heart disease. The main  

objective was to ascertain public awareness of the disease. 

The theoretical part focuses on the anatomy and physiology of the heart, atherosclerosis 

and its risk factors. Further, the theoretical part addresses the chronic and acute forms of 

ischemic heart disease, their diagnosis and treatment. 

The research part processes data acquired from respondents completing a special 

questionnaire. The results of this work are summarized in the discussion and 

conclusion. 
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ÚVOD 

Tématem této teoreticko – výzkumné diplomové práce je ischemická choroba srdeční. 

Ischemická choroba srdeční je akutní nebo chronické onemocnění, které vzniká na 

podkladě nedostatečného zásobení srdce kyslíkem. Příčinou nedostatečného zásobování 

je zúžení věnčitých tepen, které je z velké většiny případů způsobené usazováním 

aterosklerotického plátu.  

Toto onemocnění je nejčastější příčinou hospitalizace v České republice a zároveň je i 

nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2010 bylo zaznamenáno 75 119 případů hospitalizace 

pro ischemické choroby srdce u 59 194 osob. V daném roce zemřelo na srdeční 

ischemické choroby 25 178 osob, což je přibližně čtvrtina všech úmrtí v České 

republice daný rok. (Zvolský 2012) 

Diplomová práce má část teoretickou, která přináší přehled o anatomii a fyziologii 

srdce, ateroskleróze a jejích rizikových faktorech vzniku. Tyto kapitoly považuji za 

důležité k pochopení mechanismu ischemických chorob srdce. Dalšími kapitolami jsou 

akutní a chronické formy tohoto onemocnění, taktéž jejich diagnostika a možnosti 

léčby. Ve výzkumné části jsou uvedeny zpracované údaje od dotazovaných 

respondentů, kteří vyplňovali nestandardizovaný dotazník. Výsledky této práce jsou 

shrnuty v diskuzi a závěru.  
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CÍLE PRÁCE 

Cíl 1 

Zjistit povědomí respondentů o ischemické chorobě srdeční. 

Cíl 2  

Zjistit povědomí respondentů o angině pectoris. 

Cíl 3  

Zjistit povědomí respondentů o infarktu myokardu a první pomoci. 

Cíl 4  

Zjistit povědomí respondentů o ateroskleróze a jejích rizikových faktorech vzniku.  

Cíl 5 

Zjistit, zda respondenti sledují svůj zdravotní stav a dodržují zásady zdravého životního 

stylu v rámci prevence vzniku ischemické choroby srdeční. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Anatomie a fyziologie 

1.1 Stavba srdce 

Srdce (cor) je pružná dutá svalová pumpa, přibližně kónického tvaru, zajišťující 

nepřetržité proudění krve a tkáňové tekutiny svými rytmickými stahy. Je uloženo 

v hrudníku ve středním mediastinu. Srdeční stěna utváří čtyři dutiny – pravou a levou 

síň a pravou a levou komoru. Stěna srdce je tvořena endokardem, myokardem a 

epikardem. Endokard je jemná nitroblána, která vystýlá síně i komory a tvoří mezi nimi 

cípaté chlopně. Myokard – střední a nejsilnější vrstva stěny – je svalovina srdce z příčně 

pruhovaných vláken. Epikard je tenká vrstva vaziva obalující srdeční sval, která podél 

cév vstupujících a vystupujících ze srdce přechází v perikard neboli osrdečník – zevní 

vazivový obal srdce. Mezi epikardem a perikardem se nachází perikardiální prostor 

obsahující perikardiální tekutinu, která lubrikací povrchu usnadňuje pohyb srdce během 

kontrakce. (Aschermann 2004, Aschermann 2013, Hejnarová 2012) 

1.2 Srdeční chlopně 

Uvnitř srdce se nacházejí čtyři chlopně. Dvě semilunární (pulmonální a aortální) a dvě 

atrioventrikulární (mitrální a trikuspidální). Jejich funkcí je umožnění proudění krve 

v srdci a zabránění jejímu zpětnému toku. Mezi pravou síní a pravou komorou se 

nachází trikuspidální (trojcípá) chlopeň. Mezi levou síní a levou komorou chlopeň 

bikuspidální (dvojcípá). U odstupu velkých cév jsou chlopně semilunární 

(poloměsíčité). Aortální semilunární chlopeň brání zpětnému toku krve z aorty do levé 

komory a pulmonální semilunární chlopeň brání zpětnému toku krve z plicní arterie do 

pravé komory. (Aschermann 2013) 

1.3 Průtok krve srdcem 

Odkysličená krev z tkání a orgánů těla přitéká do pravé srdeční síně horní a dolní dutou 

žilou a koronárním sinem ze srdce. Kontrakcí pravé síně je tato krev vypuzena přes 
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trojcípou chlopeň do pravé komory. Stahem pravé komory protéká přes poloměsíčitou 

chlopeň do plicního kmene, který se větví na dvě plicní tepny (pravou a levou) ústící do 

pravé a levé plíce. Okysličená krev z plic proudí čtyřmi plicními žilami do levé síně. 

Smrštěním levé síně se krev dostává přes dvojcípou chlopeň do levé komory a jejím 

následným stahem přes poloměsíčitou chlopeň do aorty a dále do celého těla. 

(Aschermann 2013, Hejnarová 2012) 

1.4 Převodní systém srdce 

Stah síní a komor umožňuje převodní systém srdeční. Místem tvorby vzruchů je 

sinoatriální uzel, který je umístěn v místě spojení horní duté žíly a pravé síně. Z něj je 

veden vzruch Bachmannovým svazkem a internodiálním traktem k atrioventrikulárnímu 

uzlu. Z atrioventrikulárního uzlu, který se nachází v pravé zadní části síňové přepážky 

blízko báze trojcípé chlopně, je vzruch šířen na komory přes Hisův svazek, který se 

v proximální části komorové přepážky dělí na pravé a levé Tawarovo raménko. Obě 

Tawarova raménka jsou dále větvena na vlákna Purkyňova. (Aschermann 2013, 

Cheitlin 2005) 

1.5 Krevní oběh srdce 

I samo srdce potřebuje být ke své správné funkci zásobeno okysličenou krví. Toto 

zásobení probíhá v diastole. Dvěma hlavními věnčitými tepnami jsou arteria coronaria 

dextra a arteria coronaria sinistra, které odstupují kolmo z kořene aorty. Obě věnčité 

tepny probíhají na povrhu srdce v sulcus coronarius (věnčitá rýha). Pravá koronární 

tepna přechází zhruba u 85 % osob v ramus interventricularis posterior končící na dolní 

straně srdce. Levá koronární tepna se větví na ramus interventricularis anterior běžící na 

přední plochu srdce a ramus circumflexus pokračující dozadu doleva. Odkysličená krev 

odtéká ze srdeční stěny třemi způsoby. Hlavní žilní odtok zajišťuje žíla sinus 

coronarius. Odtok ze stěny pravé komory je umožněn i přes venae ventriculi dextrae 

anterior přímo do pravé síně. Třetí možností je odchod krve přes venae cardiacae 

minimae samostatně do všech dutin srdce. Žíly srdce jsou uloženy více pod povrchem 

než tepny. Ve zdravém srdci bez obstruktivních změn koronárního řečiště je patrno jen 

malé množství kolaterál.  Rozsah tohoto kolaterálního řečiště má velký význam pro 
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prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. (Aschermann 2004, Aschermann 

2013, Cheitlin 2005) 

1.6 Stavba cév 

Vnitřní endotelovou vrstvu cév tvoří tenká tunica intima. Na ní naléhají buňky hladké 

svaloviny a elastická vlákna – tunica media. Vnější vrstva cévy je tvořena vlákny 

kolagenu – tunica adventitia. (Hudák 2003) 

2 Dvanáctisvodový elektrokardiogram 

Dvanáctisvodový elektrokardiogram (EKG) je základní vyšetřovací metodou srdce. 

Přesněji řečeno elektrické aktivity myokardiálních buněk. Kmity a vlnky způsobené 

depolarizací a repolarizací myokardu jsou zaznamenávány na EKG papír. V získaném 

záznamu čteme tři základní charakteristiky: trvání, amplitudu a konfiguraci označující 

tvar a výskyt výkyvů. Kmity a vlny na EKG záznamu označujeme písmeny P, Q, R, S a 

T. Vlna P znázorňuje depolarizaci a kontrakci síní. První část vlny P vypovídá o aktivitě 

pravé síně, druhá je projevem aktivity levé síně. Segment PR je krátká pauza v EKG 

záznamu. Jde o moment, kdy elektrická aktivita dosáhne AV uzlu. Depolarizační vlna 

se posléze šíří do Hisova svazku, Tawarových ramének, Purkyňových vláken a 

myokardu komor. Depolarizaci komor vidíme na EKG záznamu jako segment QRS. 

Vlna T znázorňuje depolarizaci komor. Repolarizace síní není patrná. (Thaler 2006) 

Čím více svodů, tím vice informací o srdci získáme. Proto máme šest hrudních svodů a 

šest svodů končetinových. Hrudní svody se značí písmeny V1 až V6. Tyto svody 

znázorňují podněty pohybující se dopředu a dozadu. Jejich umístění je následující: V1 

do čtvrtého mezižebří vpravo, těsně při okraji sterna. V2 do čtvrtého mezižebří 

k levému okraji sterna. V3 je mezi V2 a V4, V4 pak v pátém mezižebří, ve střední 

klavikulární linii. V5 se nachází mezi svody V4 a V6. V6 je umístěno do pátého 

mezižebří, ve střední axilární linii. Končetinové svody zaznamenávají elektrické 

podněty šířící se směrem nahoru a dolů a zleva doprava. Ukazují tedy aktivitu srdce ve 

frontální rovině. Připevněním třech unipolárních končetinových svodů (dvě na paže a 

jedna na levou dolní končetinu) a jedné uzemňující elektrody (na pravou dolní 

končetinu) vznikají na EKG záznamu svody I, II, III, aVL, aVR, aVF. (Thaler 2006)  
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3 Ateroskleróza 

Ateroskleróza je progresivní, chronické, zánětlivé onemocnění cévní intimy, provázené 

akumulací cholesterolu, fibrózní tkáně, některých dalších krevních komponent a 

změnami v medii cévní stěny. Stěna cévy je vystavena po celý život člověka řadě vlivů 

mechanických, biochemických a dalších, které narušují její integritu jak po stránce 

strukturální, tak funkční. Aterosklerózou mohou být postiženy všechny cévy. Zpravidla 

první změny nacházíme v oblasti hrudní nebo břišní aorty, později v koronárních nebo 

periferních cévách. V minulosti se předpokládalo, že ateroskleróza je spojena se 

současným životním stylem a postihuje zejména osoby staršího věku. Avšak studie 

ukázaly, že proces aterosklerózy začíná již v mládí a že i cévy egyptských mumií 

z patnáctého století před n. l. byly postiženy kornatěním cév. Onemocnění může mít 

řadu let i desetiletí asymptomatický průběh a je objeveno až jako následná komplikace – 

ischemická choroba srdeční (ICHS), cévní mozková příhoda (CMP) nebo ischemická 

choroba dolních končetin (ICHDK). (Aschermann 2004, Mandovec 2008, O´rourke 

2003, Špinar 2003)  

3.1 Fáze vývoje aterosklerózy 

Z morfologického hlediska můžeme rozlišit šest stupňů rozvoje aterosklerotické léze. 

Typ I – izolované pěnové buňky – V intimně cévy jsou přítomny skupinky makrofágů, 

obsahujících ve své cytoplazmě kapénky lipidů. Tyto pěnové buňky lze nalézt 

v koronárních arteriích již v dětském věku. (Špinar 2003) 

Typ II – tukové proužky (fatty streaks) – hromadění pěnových buněk, obsahujících 

intracelulárně akumulované lipidy. (Špinar 2003) 

Typ III – intermediální poškození – malé množství extracelulárních lipidů 

rozštěpujících strukturu hladkých svalových buněk intimy. Lipidy obsahují větší 

množství volného cholesterolu a mastných kyselin než druhý typ. (Špinar 2003) 

Typ IV – aterom – vznik lipidového jádra nahromaděním extracelulárních lipidů zřejmě 

z odumřelých pěnových buněk. Aterom obsahuje depozity kalcia a krystalky 

cholesterolu. Tento typ léze je častý u osob kolem třicátého roku života. V artériích 
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s větším průsvitem neovlivňuje tok krve, proto může být klinicky němý a teprve až 

v případě fisury a trombózy se můžou projevit klinické příznaky. (Špinar 2003) 

Typ V – stabilní plát – proliferace buněk hladkého svalstva v intimě a zvýšená syntéza 

extracelulární matrix, obsahující kolagenní a elastická vlákna, která vytváří vazivovou 

vrstvu nad lipidovým jádrem. Jsou též přítomny drobné kapiláry a kalcifikace. (Špinar 

2003) 

Typ VI – nestabilní plát, ruptura – jde o lézi typu IV nebo V, která je modifikována 

disrupcí povrchu, hemoragií, hematomem nebo trombózou, která může vést k uzavření 

cévy. Trombóza nasedající na aterosklerotickou lézi je v naprosté většině případů 

příčinou akutní koronární symptomatologie. Pokud ale trombus narůstá a uzavírá 

průsvit arterie, rozvíjí se ischemie. (Špinar 2003) 

Zjednodušeně lze tedy říci, že na začátku dochází k poruše intimy cévy zvýšeným 

krevním tlakem, ukládáním lipidů a infiltrací hypertrofních buněk hladké svaloviny 

z medie. To vede k obstrukci tepny, fibróze, další depozici lipidů a k tvorbě ateromu, 

který pak může podléhat kalcifikaci, krvácení nebo trombóze. (Cheitlin 2005, 

Mandovec 2008) 

3.2 Teorie vzniku aterosklerózy 

K vzniku aterosklerózy existovaly v minulosti dvě teorie: teorie lipidová a teorie 

endoteliálního poškození. Tyto teorie byly později spojeny do takzvané „sjednocené 

hypotézy aterosklerózy“. V současnosti se dostává do popředí i infekční teorie, která 

předpokládá, že základním etiologickým agens vyvolávající zánětlivou reakci ve stěně 

cévy a endoteliální dysfunkci jsou chronické virové a bakteriální infekce. Ukázalo se, že 

zvýšená hladina C reaktivního proteinu (CRP) je nezávislým rizikovým faktorem 

aterosklerózy, především ICHS. Za možné etiologické agens jsou dnes považovány 

Chlamydia pneumoniae, Cytomegalovirus a Helicobacter pylori. Podstatou lipidové 

teorie je akumulace lipidů v cévním endotelu. K ukládání lipidů dochází při jejich 

vysoké koncentraci v krvi. Následně dochází k přeměně makrofágů a hladkých 

svalových buněk na pěnové buňky což je považováno za základ aterosklerotického 

ložiska. Teorie endoteliálního poškození přepokládá, že primárním důvodem vzniku 

aterosklerózy je poškození endotelu cévy. Na něj adherují trombocyty, které uvolňují 
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řadu faktorů a stimulují proliferaci hladkých svalových buněk a syntézu extracelulární 

matrix. Ukládání lipidů je podle této teorie druhotnou záležitosti. (Špinar 2003) 

Všechny tyto teorie mají mnoho společného a do značné míry se prolínají. Velký 

význam mají také fyzikální faktory, které rozhodují zejména o umístění 

aterosklerotického ložiska. (Špinar 2003) 

Sjednocená teorie neboli teorie endoteliální dysfunkce, vychází z domněnky, že 

prvotním krokem je poškození endotelu cévy. Toto poškození vzniká v místě s nízkým 

smykovým napětím, které se často nachází v tepenných větvích, ohybech a bifurkacích, 

které predisponují turbulentnímu proudění. Výsledkem je převaha vasokonstrikčních a 

protrombinových pochodů a aktivace proliferačních a zánětlivých dějů. Endoteliální 

dysfunkci způsobuje celá řada podnětů, zejména kouření, diabetes mellitus, 

dyslipidémie, hypertenze a hyperhomocysteinemie. Dále se uplatňuje vliv virů, bakterií, 

toxinů a léčiv. Přímé působení lipoproteinů (LDL – low density lipoprotein) na endotel 

je velmi významným faktorem vzniku. (Špinar 2003, O´rourke 2003)  

3.3 Klasické rizikové faktory vzniku aterosklerózy 

Rizikový faktor je obecně definován jako ukazatel, který má v prospektivních studiích 

statisticky významný vztah k později se manifestující chorobě, přitom však nemusí být 

její příčinou. Rizikové faktory aterosklerózy můžeme rozdělit na neovlivnitelné a 

ovlivnitelné. (Aschermann 2004) 

3.3.1 Neovlivnitelné faktory 

Mezi neovlivnitelné faktory řadíme pohlaví, věk a genetické faktory. Někteří autoři se 

zmiňují i o rasovém faktoru. Avšak tato otázka nebyla ještě zcela vyřešena. Za rizikový 

z hlediska vzniku ICHS je považován věk nad 45 let u mužů a nad 55 let u žen. Je 

prokázáno, že muži jsou výrazně náchylnější ke vzniku aterosklerózy než ženy před 

menopauzou. Zde má velký význam ochranné působení estrogenů, které souvisí 

s přibližně asi o 20 %  vyšší koncentrací HDL – cholesterolu (hight density lipoprotein) 

v krvi. Avšak ženy, u kterých byla před menopauzou indikována arteriální hypertenze, 

nejsou proti vzniku ICHS chráněny. Za pozitivní rodinnou anamnézu považujeme 
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výskyt ICHS u prvostupňových příbuzných (rodiče, sourozenci), u mužů do 55 let věku 

a u žen do 65 let věku. (Aschermann 2004, Cheitlin 2005, Špinar 2003, Žák 2011) 

3.3.2 Ovlivnitelné faktory 

K ovlivnitelným faktorům řadíme hyperlipoproteinémii, kouření cigaret, arteriální 

hypertenzi, diabetes mellitus a inzulinovou rezistenci, fyzickou  inaktivitu, obezitu 

(abdominálního typu), zvýšení koncentrace homocysteinu a fibrinogenu. (Aschermann 

2004, Gregor 1999, Špinar 2003) 

V současnosti považujeme za rizikové jak zvýšení celkového cholesterolu a LDL – 

cholesterolu, tak snížení HDL – cholesterolu, hypertriglyceridémii i změnu velikosti 

částic LDL. Jako rizikovou koncentraci celkového cholesterolu uvádíme hodnoty nad 

5,0 mmol x l
-1

. Za vysoce rizikovou hodnotu je považována hladina LDL – cholesterolu 

nad 4,2 mmol x l
-1

. Koncentrace HDL – cholesterolu je riziková při hodnotě pod 0,9 

mmol x l
-1

.  Další hodnotou ovlivňující tvorbu aterosklerózy je hladina triglyceridů. 

Jejich zvýšená hodnota přináší riziko zejména ženám. Snížením hodnoty LDL – 

cholesterolu o 1% vede k poklesu vzniku koronárních příhod asi o 2%. (Aschermann 

2004, Špinar 2003, Žák 2011) 

Kouření cigaret je jedním z nejrozšířenějších rizikových faktorů aterosklerózy a výrazně 

zvyšuje riziko vzniku a úmrtnost na ICHS. S počtem vykouřených cigaret za den riziko 

úměrně stoupá.  U kuřáků dochází k poruše vazodilatace vázané na správnou funkci 

endotelu. Dlouhodobé kouření má za následek zvýšenou oxidaci LDL a sníženou 

hodnotu HDL – cholesterolu. Ovlivněna je taktéž funkce trombocytů, které mají 

zvýšenou agregabilitu. U žen užívajících hormonální antikoncepci kouření potencuje 

riziko vzniku IM a CMP. Dále literatura uvádí, že u žen kuřaček s diabetem mellitem 

(DM) riziko stoupá prudce, téměř lineárně. Neškodí však pouze aktivní kouření, ale i 

pasivní inhalace kouře. Desetiletá studie z Harvardu sledovala 32 000 zdravých žen ve 

věku od 36 do 61 let, které nikdy nekouřily, ale byly vystaveny účinkům tabákového 

kouře. Kardiovaskulární riziko se zvýšilo u žen – pasivních kuřaček o 91%, což 

znamená téměř zdvojnásobení rizika. Naproti tomu u kuřáků je riziko vzniku ICHS asi 

7x větší. Přestat kouřit přináší zisk v každém věku, a čím dříve tím lépe. V riziku vzniku 

ICHS se po dvou letech nekuřáctví dostává bývalý kuřák na úroveň 
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nekuřáka.(Aschermann 2004, Aschermann 2013, Mandovec 2008, Šmídová 2011, 

Špinar 2003) 

Arteriální hypertenze u mužů středního věku s hodnotou tlaku nad 160/95 mm Hg 

zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy až 5x oproti zdravým lidem. U mužů starších 50ti 

let se dokonce hypertenze považuje za rizikovější faktor než hypercholesterolemie. 

Zvýšení systolického tlaku je z pohledu rizika významnější než zvýšení tlaku 

diastolického. Léčba vysokého krevního tlaku snižuje riziko kardiovaskulárních příhod 

bez ohledu na věk, což bylo prokázáno řadou studií s moderními antihypertenzivy. 

Cílové hodnoty tlaku krve jsou pod 140/90 mm Hg, u diabetiků pod 130/85 mm Hg. 

Avšak z populačního hlediska zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy a dále ICHS a cévní 

mozkové příhody (CMP) již hodnota tlaku 110/70mm Hg. Při snižování hodnot 

krevního tlaku se kromě léčiv uplatňuje redukce fyzické hmotnosti a dostatečná fyzická 

aktivita. (Aschermann 2004, Špinar 2003) 

Diabetická makroangiopatie postihuje všechna predilekční místa aterosklerózy: 

cerebrální a koronární arterie, i arterie dolních končetin. Riziko ICHS je u mužů 

diabetiků 2x vyšší než u nediabetika s předchozím infarktem myokardu v anamnéze a u 

žen dokonce 4x vyšší. Na komplikace aterosklerózy umírá 80% diabetiků. U pacientů 

s DM není problémem pouze hyperglykémie, ale i častý současný výskyt hypertenze, 

obezity a dyslipidémie. (Mandovec 2008, Špinar 2003) 

Princip mechanismu působení fyzické aktivity jako prevenci vzniku aterosklerózy není 

přesně znám, ale pravděpodobně se uplatňuje její příznivý vliv na snížení krevního tlaku 

(TK), udržování tělesné hmotnosti, profitu lipidů a kontroly glukózové tolerance. 

Cvičení taktéž příznivě ovlivňuje funkci endotelu, fibrinolytickou aktivitu a snižuje 

reaktivitu trombocytů. (Aschermann 2004) 

Obezita a její komplikace jsou obecně jedním z nejrychleji narůstajících problémů ve 

zdravotnictví. Je definována jako Body Mass Index (BMI) rovné či vyšší hodnotě 30. 

BMI je podíl hmotnosti v kilogramech a výšky člověka v metrech na druhou. Optimální 

hmotnost je dána hodnotami BMI v rozmezí 20-25. Vzestup fyzické hmotnosti 

způsobuje snížení inzulinové rezistence, zvyšování krevního tlaku a cholesterolu. Podle 

celosvětové statistiky trpí nadváhou a obezitou více jak ½ populace. V České Republice 

má problémy s nadváhou každý druhý člověk. Již snížení hmotnosti jedince o 5-10% 
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významně snižuje metabolická a kardiovaskulární rizika. (Aschermann 2004, Mandovec 

2008, Šmídová 2011, Špinar 2003) 

Homocystein je neesenciální sulfhydrylová aminokyselina. Jeho hladina v séru je dána 

geneticky, avšak je ovlivněna i zevním prostředím, především složením stravy. Zvýšení 

koncentrace v krvi je považováno za významný rizikový faktor vzniku aterosklerózy a 

trombózy žil. (Aschermann 2004) 

3.4 Nové rizikové faktory vzniku aterosklerózy 

Je známou skutečností, že i osoby, mající z hlediska klasických rizikových faktorů (RF) 

„nízké riziko“, mohou být postiženi komplikací aterosklerózy. Toto zjištění vedlo ke 

studii dalších faktorů, jejich určení napomáhá v odhalování rizikových jedinců. Riziko 

celkové manifestace se při nynějším výskytu několika rizikových faktorů spíše násobí, 

než jen sčítá. Proto se jako podklad pro vytváření algoritmů pro prevenci a léčbu 

provádí takzvaný odhad celkového rizika. V současné době je identifikaci nových 

faktorů věnováno velké úsilí. Dle Ridkera by každý nový zaváděný RF měl splňovat 

následující: 1. konsenzus o specificitě, senzitivitě a standardizaci stanovení faktoru, 2. 

možnost provedení prospektivní epidemiologické studie, 3. průkaz přínosu nově 

zaváděného RF k odhalení rizika ve srovnání s dosud užívanými markery. (Ridker 

1999, Žák 2011) 

V současnosti je pozornost věnována zánětlivým faktorům, jako jsou C-reaktivní 

protein (CRP), interleukin 6 (IL-6), markerům preklinické aterosklerózy (zvýšené 

kalciové skóre koronárních arterií adjustované na pohlaví, zvětšená tloušťka intima-

media věnčité tepny), faktorům ukazujícím změny hemokoagulační rovnováhy, 

například fibrinogenu, ukazatelům oxidačního stresu nebo metabolickým faktorům, 

například hladině homocysteinu, či faktorům spojeným s metabolickým syndromem, 

jako jsou adipocytární hormony leptin nebo adiponektin. (Žák 2011) 

4 Ischemická choroba srdeční 

ICHS je onemocnění, při kterém se k srdečnímu svalu, pomocí koronárních tepen, 

nedostává dostatek okysličení krve. Respektive můžeme hovořit o nepoměru mezi 

dodávkou a potřebou kyslíku v myokardu. Zvýšené nároky na kyslík mohou být 
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způsobeny fyzickou námahou, zvýšením systolického tlaku nebo tachykardií. Tento 

nedostatek je z více než 90% způsoben aterosklerotickými změnami. Dalšími důvody 

může být anomálie, spazmus či zánět věnčitých tepen nebo intoxikace oxidem 

uhelnatým. ICHS je v ČR nejčastějším důvodem hospitalizace (75 199 případů v roce 

2010) a zároveň nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2010 zemřelo v ČR na ischemické 

nemoci srdce celkem 25 178 osob. Jelikož nejčastější příčinou ICHS je ateroskleróza, 

tak i rizikové faktory ICHS jsou totožné s rizikovými faktory vzniku aterosklerózy. 

Navíc je vzniku ICHS připisován dlouhodobý stres.( Hejnarová 2012, Mandovec 2008, 

Sovová 2004, Špinar 2003, Zvolský 2012) 

Hlavním příznakem ICHS je bolest na hrudi. Pacienti udávají pálivou svíravou bolest, 

tlak na hrudi, někdy i pocit dechové nedostatečnosti. Bolest je lokalizována za sternem, 

v prekordiu, dolní čelisti, ramenou a horních končetinách. Dále se může propagovat do 

horních končetin, zad či epigastria. Délka trvání bolesti je důležitým faktorem 

v diagnostice, (může trvat od několika minut po hodiny) stejně jako její reakce na 

nitroglycerin. Vyvolávajícím momentem bývá stres, námaha, pohlavní styk, jídlo či 

chůze ve větru a mrazu. Avšak pacient může být i bez bolesti – němá ischémie, 

například u diabetiků. (Hejnarová 2012, Sovová 2004) 

Základem pro diagnostiku jsou anamnestické údaje svědčící pro ICHS. Zpravidla 

využívanou metodou je EKG – elektrokardiogram. Pokud na klidovém EKG 

nezachytíme ischemické změny, můžeme využít kontinuální Holterovu monitoraci 24 či 

48hodinovou. Dále pak dvourozměrná echokardiografie, koronarografie či 

ventrikulografie. Zhodnocení stavu nemocného musí být komplexní a optimálně by 

mělo být provedeno specialisty z různých oborů. (Cheitlin 2005, Sovová 2004) 

ICHS dělíme na formy chronické a akutní. Chronickými formami jsou stabilizované 

formy nevyžadující bezprostřední hospitalizaci – angina pectoris (AP), vazospastická 

AP, němá ischemie, syndrom X. Mezi akutní řadíme choroby bezprostředně ohrožující 

pacienta na životě, nebo ty, na které nemocný umírá dříve, než je možno poskytnou 

účinnou pomoc. Akutními formami jsou nestabilní AP, akutní infarkt myokardu a náhlá 

smrt. (Gregor 1999, Hejnarová 2012, Sovová 2004) 
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4.1 Léčba ICHS 

Ischemickou chorobu srdeční léčíme změnou životosprávy – pohyb, snížení tělesné 

hmotnosti, zanecháním kouření atd., farmakologicky – antiangiózními léky (nitráty, 

kalcioví antagonisté, betablokátory), antiagregancii (kyselina acetylsalicilová, 

klopidogrel, tiklopidin), antikoagulancia (kumariny), ACE inhibitory a léky ovlivňující 

rizikové faktory (hypolipidemika, antidiabetika, antihypertenziva). Další možností je 

léčba intervenční – PTCA – perkutánní transluminární angioplastika. PTCA je 

intervenční výkon, kdy pod rentgenovou kontrolou zavedeme do místa zúžené nebo 

uzavřené věnčité tepny balónek, který pod vysokým tlakem nafoukneme. Můžeme též 

zavést stent, který brání restenóze. Aterosklerotický plát lze též obrousit pomocí 

rotablátoru. Operační léčba se využívá u indikovaných nemocných. Podstatou je 

přemostění uzavřeného či zúženého úseku aortokoronární cévy pomocí žilního bypassu 

nebo implantace arteria mammaria. (Hejnarová 2012, Sovová 2004) 

5 Chronické formy ICHS 

5.1 Angina pectoris 

Angina pectoris (též stabilní či námahová) je klinický syndrom charakterizovaný 

bolestmi na hrudi – stenokardiemi – při námaze, emočním stresu či chladu. Stenokardie 

jsou způsobeny přechodnou ischemií myokardu podmíněnou nedostatkem mezi 

dodávkou a potřebou kyslíku, obvykle způsobeným zúžením průsvitu věnčité tepny 

aterosklerotickým plátem o více než 70%. (Gregor 1999, Hradec 2007) 

Vedoucím příznakem AP je bolest na hrudi, často pálivá až svíravá, vystřelující do krku 

a levého ramene. Tato bolest je krátkého trvání a po podání nitroglycerinu mizí nejdéle 

do pěti minut. Někdy se může objevit pocit úzkosti nebo dušnost. Každý nemocný s AP 

je ohrožen vznikem infarktu myokardu nebo náhlou smrtí.(Fabian 2011, Hradec 2007) 

AP můžeme, dle Kanadské kardiologické společnosti, rozdělit do čtyř stupňů, dle 

intenzity námahy, která vyvolá bolest. I. stupeň – stenokardie vyprovokována jen 

mimořádně velkou námahou, II. stupeň – stenokardie vyprovokována větší, ale 

v běžném životě obvyklou námahou, III. stupeň – stenokardie vyprovokována běžnou 
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námahou, IV. stupeň – stenokardie v klidu nebo při minimální činnosti. (Hradec 2007, 

Sovová 2004) 

Diagnózu anginy pectoris lze stanovit pouze na základě pečlivé anamnézy. Dále 

využíváme EKG klidové, námahové (ergometrie) a při potížích. (Sovová 2004) 

Základem léčby je snaha o zmírnění potíží pacienta a zlepšení jeho prognózy. 

Anginózní záchvat léčíme podáním krátkodobě působícího nitrátu – nitroglycerinem. 

Kyselina acetylsalicylová v obvyklé dávce 100mg per os snižuje riziko komplikací 

(AIM). Betablokátory zvyšují toleranci zátěže a snižují počet symptomatických i 

němých epizod. U nemocných, u nichž jsou betablokátory kontraindikovány, by měla 

být nasazena léčba blokátory kalciového kanálu, jejichž antianginózní účinek je na 

jedné straně dán dilatací věnčitých tepen a na straně druhé snížením nároku myokardu 

na kyslík. Nitráty se v léčbě AP využívají již více než 100 let. Měly by se využívat jako 

léky třetí volby až po betablokátorech či blokátorech kalciových kanálů. Nitráty snižují 

frekvenci a intenzitu anginózních záchvatů, neovlivňují však morbiditu ani mortalitu. 

Tyto léky lze navzájem kombinovat, jejich efekt se potencuje. U nemocných 

nedostatečně reagujících na medikamentózní léčbu je plně indikována koronární 

arteriografie, a dle jejího výsledku koronární angioplastika či chirurgická 

revaskularizace myokardu (bypass). (Gregor 1999, Hradec 2007, Sovová 2004)  

5.2 Němá ischemie 

Pojem „němá ischemie“ byl v sedmdesátých letech zaveden do klinické praxe. Jde o 

typické změny na EKG  - horizontální deprese úseku ST – bez přítomnosti stenokardie. 

Nepřítomnost stenokardií neznamená lepší prognózu pacienta, naopak může nemocný 

zemřít náhlou smrtí. Němá ischemie se častěji vyskytuje u diabetiků, hypertoniků, žen a 

nemocných, kteří prodělali IM. (Aschermann 2004, Hradec 2007, Sovová 2004) 

5.3 Vazospastická angina pectoris 

V roce 1959 popsal Prinzmetal skupinu nemocných, většinou žen, s převážně klidovými 

stenokardiemi a přechodnými elevacemi ST – úseku. Vazospastická neboli 

Prinzmetalova angina pectoris je velmi vzácná forma AP, charakterizovaná spazmy 

většinou epikardiální části velkých věnčitých tepen. Postihuje jak zdravé tepny (asi 1/3), 
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tak i tepny postižené aterosklerózou. Příčina spazmu není jasně známa, domníváme se, 

že jistou roli hraje kouření, porucha metabolismu hořčíku a endoteliární dysfunkce. 

(Aschermann 2004, Gregor 1999, Mandovec 2008, Sovová 2004) 

Spazmy se nejčastěji vyskytují bez námahy v nočních nebo ranních hodinách. 

Charakteristickými vyvolávajícími podměty jsou chlad, kouření cigaret, rozčilení, 

hádka, opulentní jídlo a podobně. (Aschermann 2004) 

Diagnostika variantní AP je obtížná. Nejdůležitější je opět anamnéza nemocného. Dále 

využíváme echokardiografii, nukleární metody, koronarografii spojenou s provokací 

spazmu ergonovirem, acetylgolinem, hypoventilací nebo chladem. (Aschermann 2004, 

Sovová 2004) 

V léčbě má zásadní význam úprava životosprávy a rizikových faktorů jako jsou 

ukončení kuřáctví, léčba hypertenze a hypercholesterolémie. Ve farmakoterapii se 

osvědčují blokátory kalciových kanálů. Při opakovaném významném spazmu lze užít 

PTCA se stentem. (Aschermann 2004, Sovová 2004)  

5.4 Syndrom X 

Syndrom X popisujeme u pacientů s normálním koronarografickým nálezem a 

průkazem ischemie při zátěži. Poprvé byl popsán Kempem před čtyřiceti lety. Příčinou 

může být porucha drobných arteriol (mikrovaskulární AP). (Gregor 1999, Sovová 2004, 

Špinar 2003) 

Bývají postiženy častěji ženy před menopauzou. Klinické příznaky jsou delší doba 

trvání bolesti (než u AP) nejčastěji vzniklé v klidu a chybějící účinek nitroglycerinu. 

(Aschermann 2004, Špinar 2003)  

Léčba bývá zpravidla obtížná, u mnoha pacientů se nepodaří příznaky významněji 

ovlivnit. Prvotně je třeba snížit vliv stenokardií na psychiku nemocného, vysvětlit mu 

příčinu obtíží a ujistit ho o příznivé prognóze. (Aschermann 2004) 
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6 Akutní formy ICHS 

6.1 Nestabilní angina pectoris 

Nestabilní anginu pecrotis definujeme jako nově vzniklou nebo jakkoli zhoršenou již 

existující AP v posledních třiceti dnech, zejména v posledních 24 hodinách. Za zhoršení 

stávající AP považujeme zvýšenou frekvenci záchvatů, snížení anginózního prahu 

bolesti, zvýšení intenzity záchvatů, prodloužení trvání záchvatů, změnu charakteru 

bolesti a klidové stenokardie trvající méně jak 20 minut. (Hradec 2007, Vojáček 2011) 

Destabilizace je většinou vysvětlována rupturou aterosklerotického plátu, s následným 

nasedáním intrakoronárního trombu, který náhle sníží lumen cévy a tím dochází 

k ischemii myokardu. Pokud trombus cévu uzavře, záleží na stavu kolaterálního řečiště 

a na době uzávěru, zda dojde k ischemii (nestabilní AP) nebo k nekróze (akutní IM). 

(Hradec 2007, Sovová 2004)  

Nestabilní anginu pectoris diagnostikujeme na základě důkladné anamnézy. Je důležité 

ji odlišit od akutního infarktu myokardu, což je možné až v nemocnici vyhodnocením 

hladiny troponinu v krvi. Proto je nezbytné každého člověka se zhoršenou AP okamžitě 

hospitalizovat. Troponin je marker uvolňující se při nekróze myokardu. Na EKG 

můžeme pozorovat charakteristické deprese úseku ST, které jsou buď sestupné či 

horizontální. Může též dojít k inverzi vlny T. Koronarografii k objasnění nálezu na 

koronárním řečišti provádíme u indikovaných pacientů. (Hradecc 2007, Sovová 2004) 

Léčba probíhá za okamžité hospitalizace antikoagulancii a antiagregancii, aby se 

zabránilo progresi trombu. Dále podáváme vasodilatancia, betablokátory a analgetika 

k ovlivnění bolesti. Dalším lékem je heparin, který monitorujeme sledováním PTT 

(tromboplastinový čas). Heparin můžeme nahradit nízkomolekulárními hepariny, u 

kterých není PTT potřeba sledovat. (Sovová 2004) 

6.2 Akutní infarkt myokardu 

Akutní infarkt myokardu je charakterizován ložiskovou ischemickou nekrózou 

srdečního svalu, která vzniká náhlým uzávěrem koronární tepny zásobující příslušnou 

oblast. U naprosté většiny případů (v 95%) je příčinou akutního uzávěru vznik 
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intrakoronárního trombu na prasklém aterosklerotickém plátu. Nekróza, která se později 

hojí jizvou, postupuje od subendokardiálních vrstev, které jsou nejcitlivější na 

nedostatek kyslíku. Již po 20ti až 30ti minutách, od uzávěru tepny, můžeme pozorovat 

nekrotické změny, které postupují k subperikardu a zhruba do 6 hodin (výjimečně do 12 

hodin) od vzniku uzávěru dojde k postižení celé tloušťky srdce – transmurálnímu 

infarktu myokardu. Dalšími příčinami vzniku AIM může být trauma, arteriitida, disekce 

aorty nebo embolie do věnčité tepny. Nejčastěji bývá infarktem postižena levá komora. 

(Aschermann 2004, Hradec 2007, Sovová 2004) 

Typickým projevem asi u 80% nemocných je náhlá tlaková svíravá bolest za hrudní 

kostí (stenokardie), trvající déle než 20 minut, která nereaguje na nitroglycerin. Tato 

bolest se propaguje obvykle do horních končetin, zejména na ulnární stranu levé paže, 

krku, zad, břicha nebo dolní čelisti. Často je bolest doprovázena úzkostí, strachem o 

život, pocitem dušnosti, palpitacemi, pocením, nevolností a zvracením. Klinický průběh 

může mít i atypický průběh. Například u 5 % pacientů se bolest vůbec neobjevuje a 

proběhnutý infarkt diagnostikujeme až při náhodném EKG vyšetření.(Hejnarová 2012, 

Hradec 2007, Sovová 2004) 

Akutní infarkt myokardu diagnostikujeme na základě typické anamnézy, změnách na 

EKG a hladině plazmatických koncentrací biochemických markerů myokardiální 

nekrózy – Troponin T nebo I. Ke stanovení definitivní diagnózy je důležitý průkaz 

Troponinu v kombinaci s typickými změnami na EKG nebo typickou anamnézou. 

Dvanáctisvodový elektrokardiogram je základním vyšetřením u osoby s podezřením na 

IM. V časných fázích infarktu může mít křivka fyziologický průběh, proto je třeba 

vyšetření opakovat. (Hradec 2007, Sovová 2004) 

V hyperakutním stavu u IM se na EKG objevují hrotnaté vlny T, které následně 

invertují. Tyto vlny jsou projevem ischemie mykardu. Po vzniku skutečného IM mohou 

tyto negativní vlny T přetrvávat na EKG po měsíce i roky. Další změnou na EKG 

v akutním stavu IM je zvýšení úseku ST a jeho splynutí s vlnou T. Elevace ST úseku je 

obrazem poškození myokardu. K izoelektrické linii se vrací z pravidla během několika 

hodin. Patologické kmity Q můžeme pozorovat za několik hodin až dnů. Označují 

definitivní známky IM v elektrokardiogramu. U značné části nemocných přetrvávají po 

celý život. (Thaler 2006)  
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Komplikací náhle vzniklého infarktu myokardu může být arytmie (porucha srdečního 

rytmu), šok, srdeční selhání, nedomykavost mitrální chlopně, ruptura myokardu 

(prasknutí myokardu nastává z důvodu zeslabení stěny odumřelé tkáně) a náhlá smrt. 

(Hejnarová 2012)  

Před příjezdem do zdravotnického zařízení je potřeba u nemocného s podezřením na 

AIM natočit dvanáctisvodové EKG, tlumit bolest a aplikovat kyslík. Podáváme 

antiagregancia k rozpuštění trombu, dále pak nitráty. V případě zástavy oběhu zahájíme 

okamžitě kardiopulmonální resuscitaci. Po příjezdu do nemocnice s možností 

katetrizace vezeme nemocného na koronární jednotku, kde lékař provede angioplastiku. 

Angioplastika neboli perkutánní koronární intervence je roztažení věnčité tepny 

balónkovým katetrem s následnou aplikací stentu, který brání restenóze. Další možností 

léčby je přemostění zúženého úseku věnčité tepny aortokoronárním bypassem. 

(Hejnarová 2012, Thaler 2006) 

6.3 Náhlá smrt 

Náhlá smrt je definována jako neočekávaná přirozená smrt z kardiální příčiny, která 

nastala v krátké době od vzniku symptomů u osoby bez předchozích známek, které by 

mohly být smrtelné. Náhlá srdeční smrt je nejčastějším následkem při fatální arytmii u 

srdeční zástavy. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem NNS je ischemická choroba 

srdeční. (O´rourke 2003) 
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II VÝZKUMNÁ ČÁST 

7 Výzkumné otázky 

1. Předpokládám, že více jak 30% respondentů slyšelo pojem ischemická choroba 

srdeční. 

2. Předpokládám, že více než 70% respondentů zná příznaky infarktu myokardu. 

3. Předpokládám, že více jak ¼ respondentů zná všechny rizikové faktory vzniku 

aterosklerózy. 

8 Hypotéza 

1.  Předpokládám, že znalosti respondentů v otázce ischemické choroby srdeční jsou 

závislé na jejich věku. 

2. Předpokládám, že znalosti respondentů v otázce ischemické choroby srdeční jsou 

závislé na jejich vzdělání. 

9 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit povědomí veřejnosti o ischemické chorobě srdeční, angině 

pectoris, infarktu myokardu a ateroskleróze. Dále bylo cílem získat informace o 

životním stylu respondentů v souvislosti s rizikovými faktory vzniku ischemické 

choroby srdeční. 

10 Metodika výzkumu 

Pro sběr dat jsem použila nestandardizovaný anonymní dotazník, který jsem vytvořila, 

viz příloha A. Dotazník tvořilo 29 otázek. Z toho 26 otázek uzavřených, 1 otevřená a 2 

volné. Vypracované dotazníky jsem rozdávala ve městě Tišnov a jeho okolí. Všem 

osloveným respondentům byl vysvětlen účel výzkumu a s některými jsem jej na jejich 

žádost vyplnila. Rozdala jsem 35 dotazníků a 35 vyplněných dotazníků se mi vrátilo, 

návratnost byla tedy 100%. 
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Před samotným výzkumem jsem si vybrala vzorek pěti respondentů a udělala pilotáž 

pro zjištění nesrovnalostí při vyplňování a pro zjištění doby vyplňování dotazníku. 

11 Charakteristika vzorku respondentů 

Do výzkumu bylo zařazeno 35 náhodně vybraných osob. Jediným kritériem pro 

zařazení do výzkumu byl souhlas s vyplněním dotazníku. Respondenti byli oslovování 

v městě Tišnov a jeho okolí. 

12 Analýza dat 

Výsledky výzkumu jsem hodnotila podle počítačového programu Microsoft Excel a 

STATISTICA. Na základě programu Microsoft Excel jsem vytvořila sloupcové grafy a 

tabulky. Jednotlivé položky jsou písemně zhodnoceny. V programu STATISTICA jsem 

získala informace o relativních a absolutních četnostech vyšetřovaného vzorku a též 

popisné statistiky souboru. 
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13 Výsledky průzkumu a jejich analýza 

Otázka č. 1: Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

Tab. 1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů Absolutní četnost Relativní četnost 

Ženy 21 60% 

Muži 14 40% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo jedna můžeme vidět, že z dotazovaných respondentů bylo 21 žen         

(tj. 60%) a 14 mužů (tj. 40%) 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

 

Obr. 1 Věk respondentů 



30 

 

Z obrázku číslo 1 lze vyčíst věkové kategorie respondentů. Nejpočetnější skupinou byli 

respondenti ve věku 40 – 49 let (40%). Nejméně početnou skupinou pak respondenti ve 

věku 70 – 79 (3%) a 80 – 89 let (3%). Průměrná věk všech respondentů je 45 let.  U žen 

byl průměrný věk 42 let a u mužů 48 let. Z celého výzkumného vzorku bylo nejstaršímu 

respondentovi 82 let a nejmladšímu 22 let. 

Otázka č. 3: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné  

e) Vysokoškolské 

 

Obr. 2 Vzdělání respondentů 

Z obrázku číslo 2 můžeme vyčíst, že více jak polovina z dotazovaných respondentů má 

středoškolské vzdělání s maturitou (57%). Dotazovaných se středoškolským vzděláním 

bylo 17%, stejně jako respondentů s vysokou školou (17%). Vyššího odborného 

vzdělání dosáhlo 6% dotazovaných a 3% respondentů má pouze základní vzdělání. 
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Otázka č. 4: Máte vzdělání v nějakém zdravotnickém oboru? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Tab. 2 Zdravotnické vzdělání 

Zdravotnické vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 2 6% 

Ne 33 94% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 2 je patrné, že 33 dotazovaných respondentů (tj. 94%) nemá vzdělání 

v žádném zdravotnickém oboru oproti 2 respondentům (tj. 6%), kteří zdravotnické 

vzdělání mají. 

Otázka č. 5: Slyšel/a jste někdy pojem ischemická choroba srdeční? (Pokud ne, 

pokračujte prosím otázkou číslo 7.) 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 3 Pojem ischemická choroba srdeční 

Pojem ischemická choroba 

srdeční  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 25 71% 

Ne 10 29% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 3 můžeme vyčíst, že 25 respondentů (tj. 71%) slyšelo pojem ischemická 

choroba srdeční a 10 respondentů (tj. 29%) tento pojem neslyšelo. 
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Otázka č. 6: Ischemická choroba srdeční je: 

a) Nedomykavost chlopně 

b) Nedostatečné zásobení srdce kyslíkem 

c) Porucha srdečního rytmu 

d) Nevím 

 

Obr. 3 Onemocnění ischemická choroba srdeční 

Na šestou otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli kladně v otázce číslo 

5. Odpovídalo tedy 25 respondentů. Správná odpověď na otázku co je ischemická 

choroba srdeční byla nedostatečné zásobení srdce kyslíkem. Tuto otázku správně 

zodpovědělo 40% dotazovaných. Zbylých 48% odpovídalo špatně (32% nedomykavost 

chlopně a 16% porucha srdečního rytmu). 12% respondentů odpovědělo, že neví. 

Otázka č. 7: Slyšel/a jste někdy pojem angina pectoris? (Pokud ne, pokračujte prosím 

otázkou č.10.) 

a) Ano 

b) Ne 
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Tab. 4 Pojem angina pectoris 

Pojem angina pectoris  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 32 91% 

Ne 2 9% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 4 je patrné, že velká většina dotazovaných (91%) slyšelo pojem angina 

pectoris a 9% respondentů tento termín nezná. 

Otázka č. 8: Angina pectoris je onemocnění: 

a) Krku 

b) Plic 

c) Srdce 

d) Nevím 

 

Obr. 4 Oblast postižená anginou pectoris 

Na otázku číslo 8 odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli v otázce číslo 7 

kladně, že znají pojem angina pectoris. Odpovídalo tedy 32 respondentů. Z obrázku 
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číslo 4 můžeme vyčíst, že 88% dotázaných správně uvedlo, že angina pectoris je 

onemocnění srdce. Zbylých 12% mylně uvedlo, že jde o onemocnění krku (9%) nebo o 

onemocnění plic (3%). 

Otázka č. 9: Jaký lék se dává pod jazyk při bolestech na hrudi? 

a) Paralen 

b) Ibalgin 

c) Nitroglycerin 

d) Nevím 

 

Obr. 5 Lék užívaný při bolestech na hrudi 

Na otázku číslo 9 odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli v otázce číslo 7 

kladně. Odpovídalo tedy 32 respondentů. Na obrázku číslo 5 vidíme, že 91% 

dotazovaných správně uvedlo, že se při bolestech na hrudi dává pod jazyk 

Nitroglycerin. 6% respondentů mylně označilo lék Ibalgin a 3% odpověděla, že neví. 

Otázka č. 10: Slyšel/a jste někdy pojem infarkt myokardu? (Pokud ne, pokračujte 

prosím otázkou č. 15.) 

a) Ano 

b) Ne 
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Tab. 5 Pojem infarkt myokardu 

Pojem infarkt myokardu  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 34 97% 

Ne 1 3% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 5 je patrné, že naprostá většina z dotázaných respondentů (97%) slyšelo 

pojem infarkt myokardu. Pouze jeden respondent (3%) tento pojem neslyšel. 

Otázka č. 11: Infarkt myokardu je náhlá příhoda: 

a) Mozku 

b) Srdce 

c) Plic 

d) Nevím 

 

Obr. 6 Infarkt myokardu jako náhlá příhoda 
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Na jedenáctou otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří v otázce číslo 10 

odpověděli, že slyšeli pojem infarkt myokardu. Odpovídalo tedy 34 respondentů. Na 

obrázku číslo 6 můžeme vidět, že naprostá většina dotazovaných správně uvedla, že 

infarkt myokardu je náhlá příhoda srdce. Špatně odpovědělo 6% dotazovaných, kteří se 

domnívají, že jde o náhlou příhodu mozku. 

Otázka č. 12: Na základě kterých příznaků můžeme uvažovat o infarktu myokardu? 

a) Svíravá bolest na hrudi vystřelující do levé paže 

b) Náhlá bolest hlavy se ztrátou vědomí 

c) Náhlý pocit dušnosti s vykašláváním krve 

 

Obr. 7 Příznaky infarktu myokardu 

Na dvanáctou otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku 

číslo 10, že slyšeli někdy pojem infarkt myokardu. Na otázku číslo 12 odpovídalo tedy 

34 dotazovaných. Všichni respondenti (100%) správně uvedli, že na základě svíravé 

bolesti na hrudi vystřelující do levého ramene můžeme uvažovat o infarktu myokardu. 
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Otázka č. 13: Při podezření na infarkt myokardu voláme záchrannou zdravotnickou 

službu na čísle: 

a) 150 

b) 155 

c) 158 

 

Obr. 8 Telefon záchranné zdravotnické služby 

Na třináctou otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku 

číslo 10. Odpovídalo tedy 34 respondentů. Z obrázku číslo 8 je patrné, že většina 

dotazovaných by volala správně záchrannou zdravotnickou službu na čísle 155. 15% 

z dotázaných by volalo linku 150 a 3% linku 158. 

Otázka č. 14: Po zavolání záchranné služby se u osoby s podezřením na infarkt 

myokardu snažíme:  

a) Udržet klid 

b) Zajistit dostatek tekutin a stravy 

c) Ledovat bolestivé místo 
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Obr. 9 Péče o osobu s podezřením na infarkt myokardu 

Na čtrnáctou otázku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli v desáté otázce 

kladně, že slyšeli pojem infarkt myokardu. Odpovídalo tedy 34 respondentů. Jak je 

možné vidět na obrázku číslo 9, správnou odpověď udržet klid uvedlo 94% 

dotazovaných. Zbylých 6% odpovědělo špatně (3% by zajistili dostatek tekutin a stravy 

a 3% dotazovaných respondentů by ledovalo bolestivé místo). 

Otázka č. 15: Při poskytování první pomoci u dospělého člověka je poměr stlačení 

hrudníku ku vdechům: 

a) 15:2 

b) 5:1 

c) 30:2 
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Obr. 10 Kardiopulmonální resuscitace 

Na desátém obrázku můžeme vidět, že správnou odpověď 30:2 označilo 23% 

respondentů. Nejčastěji respondenti nesprávně odpovídali 5:1 (57%). Zbylých 20% 

nesprávně uvedlo poměr 15:2. 

Otázka č. 16: Slyšel/a jste někdy pojem ateroskleróza? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 6 Pojem ateroskleróza 

Pojem ateroskleróza  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 23 66% 

Ne 12 34% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 6 je patrné, že 23 dotazovaných respondentů (tj. 66%) uvedlo, že slyšelo 

pojem ateroskleróza a 12 respondentů (tj. 34%) tento pojem neslyšelo. 
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Otázka č. 17: Ateroskleróza je: 

a) Zánětlivé onemocnění oka (sklér) 

b) Zapomínání 

c) Zúžení průsvitu cévy 

d) Nevím 

 

Obr. 11 Projev aterosklerózy 

Na otázku číslo 17 odpovídali pouze ti respondenti, kteří odpověděli v otázce číslo 16 

kladně, tedy 23 lidí. 91% z dotázaných správně odpovědělo, že ateroskleróza je zúžení 

průsvitu cévy. Zbylých 9% se mylně domnívá, že ateroskleróza je zapomínání. 

Otázka č. 18: Jaké jsou rizikové faktory vzniku aterosklerózy? 

a) Kouření 

b) Alkoholismus 

c) Obezita 

d) Vysoký krevní tlak 

e) Vysoký cholesterol 

f) Cukrovka 

g) Užívání analgetik 

h) Sedavé zaměstnání 

i) Nedostatečná fyzická aktivita 

j) Křečové žíly dolních končetin 

k) Astma 

l) Nedomykavost chlopně 



41 

 

 

Obr. 12 Rizikové faktory vzniku aterosklerózy 

Na osmnáctou otázku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na 

šestnáctou otázku. Odpovídalo tedy 23 respondentů. V tomto grafu je uvedena absolutní 

četnost daných odpovědí. Správně respondenti uvedli ve 20ti případech kouření, 21x 

obezitu, 14x vysoký krevní tlak, 17x vysoký cholesterol, 8x cukrovku a 15x 

nedostatečnou fyzickou aktivitu. Nesprávně respondenti označili 12x alkoholismus, 3x 

užívání analgetik, 12x sedavé zaměstnání, 7x křečové žíly dolních končetin, 2x astma a 

4x nedomykavost chlopně. Na tuto otázku neodpověděl nikdo zcela správně. 

Otázka č. 19: Sledujete pravidelně hodnoty svého krevního tlaku? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 7 Pravidelné měření krevního tlaku 

Sledujete pravidelně 

hodnoty svého krevního 

tlaku?  

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 12 34% 

Ne 23 66% 

Celkem 35 100% 
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Z tabulky číslo 7 je patrné, že 12 respondentů (tj. 34%) sleduje pravidelně hodnoty 

svého krevního tlaku oproti 23 respondentům (tj. 66%), kteří svůj krevní tlak nesledují 

pravidelně. 

Otázka č. 20: Sledujete pravidelně hodnoty svého cukru? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 8 Pravidelné měření cukru

Sledujete pravidelně 

hodnoty svého cukru?  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 6 17% 

Ne 29 83% 

Celkem 35 100% 

 

V tabulce číslo 8 můžeme vidět, že pravidelně sleduje hodnoty svého krevního cukru 

pouze 17% z dotazovaných (tj. 6 lidí). Zbylých 83% (tj. 29 respondentů) hladinu svého 

cukru pravidelně nesleduje. 

Otázka č. 21: Sledujete pravidelně hodnoty svého cholesterolu? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 9 Pravidelné měření cholesterolu 

Sledujete pravidelně 

hodnoty svého cholesterolu?  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 7 20% 

Ne 28 80% 

Celkem 35 100% 



43 

 

V tabulce číslo 9 můžeme vidět, že pravidelně sleduje hodnoty svého cholesterolu 

pouze 7 respondentů (tj. 20%). Většina respondentů, tedy 28 lidí (tj. 80%) nesleduje 

pravidelně hodnotu cholesterolu v krvi. 

Otázka č. 22: Cvičíte pravidelně? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 10 Pravidelné cvičení 

Cvičíte pravidelně?  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 19 54% 

Ne 16 46% 

Celkem 35 100% 

 

V tabulce číslo 10 můžeme pozorovat, že více než polovina z dotazovaných 

respondentů, tedy 19 lidí (tj. 54%) pravidelně cvičí. Pravidelnou pohybovou aktivitu 

nemá 16 z dotazovaných (tj. 46%). 

Otázka č. 23: Kouříte? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 11 Kuřáctví respondentů 

Kouříte?  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 18 51% 

Ne 17 49% 

Celkem 35 100% 
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Z tabulky číslo 11 je patrné, že 18 respondentů (tj. 51%) je kuřáky a 17 dotazovaných 

(tj. 49%) nekouří. 

Otázka č. 24: Dodržujete zásady zdravé výživy? (Pokud ne, pokračujete prosím 

otázkou č. 26.) 

a) Ano  

b) Ne 

Tab. 12 Zásady zdravé výživy 

Dodržujete zásady zdravé 

výživy?  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 11 31% 

Ne 24 69% 

Celkem 35 100% 

 

V tabulce číslo 12 můžeme vidět, že zásady zdravé výživy dodržuje pouze 11 

z dotazovaných respondentů (tj. 31%). Většina dotázaných, tedy 24 lidí (tj. 69%) zásady 

zdravé výživy nedodržuje. 

Otázka č. 25: Jaké složky zdravé výživy pravidelně využíváte? 

a) Ryby 

b) Luštěniny 

c) Pivo 

d) Tlačenku 

e) Tmavé pečivo 

f) Rostlinný tuk 

g) Živočišný tuk 

h) Libové maso 

i) Trvanlivé maso 

j) Zeleninu 

k) Ovoce 

l) Šunku 

m) Vejce 
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Obr. 13 Složky zdravé výživy 

Na otázku číslo 25 odpovídali pouze ti respondenti, kteří v otázce číslo 24 uvedli, že 

dodržují zásady zdravé výživy. Odpovídalo tedy 11 respondentů. V tomto grafu je 

uvedena absolutní četnost dané odpovědi. V této otázce byly uvedeny čtyři chybné 

odpovědi. Pivo, které respondenti uvedli 3x, že pravidelně užívají, dále tlačenka a 

živočišný tuk které neuvedl žádný z respondentů a trvanlivé salámy, které uvedl jeden 

z dotazovaných. Zbylé položky v dotazníku můžeme považovat za složky zdravé výživy 

a četnost odpovědí byla následující: ryby 7x, luštěniny7x, tmavé pečivo 9x, rostlinný 

tuk 7x, libové maso 7x, zelenina 11x (zeleninu tedy využívají všichni dotazovaní 

pravidelně). Dále pak ovoce 10x, šunku 5x a vejce 4x. 

Otázka č. 26: Měl některý z Vašich rodičů či sourozenců srdeční příhodu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 
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Obr. 14 Výskyt srdečních příhod v rodině 

Z obrázku číslo 14 můžeme vyčíst, že 37% z dotazovaných odpovědělo, že některý 

z jejich rodičů či sourozenců měl srdeční příhodu. 63% respondentů uvedlo, že ne. 

Otázka č. 27: Myslíte si, že je genetika významný faktor při vzniku srdečního 

onemocnění? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. 13 Genetika jako významný faktor 

Myslíte si, že je genetika 

významný faktor při vzniku 

srdečního onemocnění?  

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 34 97% 

Ne 1 3% 

Celkem 35 100% 

 

Z tabulky číslo 13 je patrné, že naprostá většina z dotazovaných, tedy 34 lidí (tj. 97%) si 

myslí, že genetika je významným faktorem při vzniku srdečního onemocnění. Jeden 

respondent (tj. 3%) si myslí, že genetika významný faktor není. 
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Otázka č. 28: Trpíte Vy sami nějakým onemocněním srdce? 

a) Ano – jakým? 

b) Ne 

 

Obr. 15 Výskyt onemocnění srdce u respondentů 

Na obrázku číslo 15 můžeme vidět, že pouze 11% dotazovaných respondentů trpí 

onemocněním srdce. Převážná většina (89%) má srdce zdravé.  

Tab. 14 Druh onemocnění srdce u respondentů 

Jakým onemocněním srdce 

trpíte?  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Angina pectoris 2 50% 

Hypertenze 2 50% 

Celkem 4 100% 

 

V tabulce číslo 14 je uvedeno, jakým onemocněním srdce trpí respondenti, kteří 

v otázce číslo 28 odpovídali kladně. Ve dvou případech (tj. 50%) trpí anginou pectoris a 

ve dvou případech (tj. 50%) jsou léčeni pro hypertenzi, nebo-li vysoký krevní tlak. 
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Otázka č. 29: Co děláte Vy sami pro prevenci vzniku srdečního onemocnění? 

 

Obr. 16 Prevence vzniku srdečního onemocnění 

Z obrázku číslo 16 můžeme vyčíst, že skoro polovina respondentů (43%) nedělá pro 

prevenci vzniku srdečního onemocnění nic. 21% respondentů odpovědělo, že sportuje, 

8% se stravuje zdravě, 8% sportuje a zároveň dodržuje zdravou výživu. Z dotazovaných 

3% nekouří, 3% hubnou, 3% užívají pravidelně léky a chodí k lékaři. 3% uvedla, že si 

měří krevní tlak a 8% z dotazovaných se snaží nestresovat. 
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Testování hypotézy č. 1 

Pracovní hypotéza: Předpokládám, že znalosti respondentů v otázce ischemické 

choroby srdeční jsou závislé na jejich věku. 

H0: Věk respondentů nemá vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby srdeční. 

HA: Věk respondentů má vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby srdeční. 

Stanovenou hypotézu jsem testovala metodou Chí – kvadrát pro porovnání 

pravděpodobností. 

Tab. 15 Kontingenční tabulka pozorované četnosti u hypotézy č. 1 

Věk respondentů 
Odpověď na otázku co je ICHS 

Celkem 
Správně Špatně 

20 - 29 let 0 6 6 

30 - 39 let 0 5 5 

40 - 49 let 5 9 14 

50 - 59 let 3 2 5 

60 - 69 let 1 2 3 

70 - 79 let 0 1 1 

80 - 89 let 1 0 1 

Celkem 10 25 35 

 

Tab. 16 Kontingenční tabulka očekávané četnosti u hypotézy č. 1 

Věk respondentů 
Odpověď na otázku co je ICHS 

Celkem 
Správně Špatně 

20 - 29 let 1,714 4,29 6 

30 - 39 let 1,425 3,575 5 

40 - 49 let 4 10 14 

50 - 59 let 1,425 3,575 5 

60 - 69 let 0,86 2,14 3 

70 - 79 let 0,29 0,71 1 

80 - 89 let 0,29 0,71 1 

Celkem 10,004 25 35 

 

Použitý vzorec: X
2
 = Σ (pozorovaná četnost - očekávaná četnost)

2 
/ očekávaná četnost 
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Vypočítaná hodnota: 9,46641281 

Hladina významnosti = 0,05 (5%) 

Počet stupňů volnosti (r-1)*(c-1) = (7-1)*(2-1) = 6 

Tabulková hodnota funkce CHIINV = 12,59159 

Vypočítaná hodnota (9,46641281) je menší než tabulková hodnota funkce CHIINV 

(12,59159), proto se nulová hypotéza přijímá a alternativní hypotéza se zamítá. 

V otázce ischemické choroby srdeční nemá věk vliv na znalosti respondentů. 

Testování hypotézy č. 2: 

 

Pracovní hypotéza: Předpokládám, že znalosti respondentů v otázce ischemické 

choroby srdeční jsou závislé na jejich vzdělání. 

H0: Vzdělání respondentů nemá vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby 

srdeční. 

HA: Vzdělání respondentů má vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby 

srdeční. 

Stanovenou hypotézu jsem testovala metodou Chí – kvadrát pro porovnání 

pravděpodobností. 

Tab. 17 Kontingenční tabulka pozorované četnosti u hypotézy č. 2 

Vzdělání respondentů 

Odpověď na otázku co je 

ICHS Celkem 

Správně Špatně 

Základní 0 1 1 

Středoškolské bez maturity 1 5 6 

Středoškolské s maturitou 6 14 20 

Vyšší odborné 1 1 2 

Vysokoškolské 2 4 6 

Celkem 10 25 35 
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Tab. 18 Kontingenční tabulka očekávané četnosti u hypotézy č. 2 

Vzdělání respondentů 

Odpověď na otázku co je 

ICHS Celkem 

Správně Špatně 

Základní 0,29 0,71 1 

Středoškolské bez maturity 1,71 4,29 6 

Středoškolské s maturitou 5,71 14,29 20 

Vyšší odborné 0,58 1,42 2 

Vysokoškolské 1,71 4,29 6 

Celkem 10 25 35 

 

Použitý vzorec: X
2
 = Σ (pozorovaná četnost - očekávaná četnost)

2 
/ očekávaná četnost 

Vypočítaná hodnota: 1,09518 

Hladina významnosti = 0,05 (5%) 

Počet stupňů volnosti (r-1)*(c-1) = (5-1)*(2-1) = 4 

Tabulková hodnota funkce CHIINV = 9,487729 

Vypočítaná hodnota (1,09518) je menší než tabulková hodnota funkce CHIINV 

(9,487729), proto se nulová hypotéza přijímá a alternativní hypotéza se zamítá. 

V otázce ischemické choroby srdeční nemá vzdělání vliv na znalosti respondentů. 
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14 Diskuze 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit informovanost veřejnosti o ischemické chorobě 

srdeční. Z výzkumu vyplynulo, že tento pojem neslyšelo 29% z dotazovaných a 

pouhých 40% z těch, kteří tento pojem již slyšeli ví, že jde o nedostatečné zásobení 

srdce kyslíkem.  

Dalším cílem bylo zjistit, jaká je informovanost o angině pectoris. V tomto případě byly 

výsledky lepší, tedy že celých 91% dotazovaných už tento pojem slyšelo a z nich 88% 

správně určilo, že jde o onemocnění srdce. Taktéž by 91% z dotazovaných správně 

podalo lék Nitroglycerin při bolestech na hrudi. 

Dále bylo cílem práce zjistit, jaké je povědomí respondentů o infarktu myokardu a první 

pomoci. Z 96% respondentů, kteří uvedli, že znají tento pojem, 94% správně 

odpovědělo, že jde o náhlou příhodu srdce. Celých 100% odpovídajících by dokázalo 

odhalit probíhající infarkt na základě bolesti na hrudi vystřelující do levého ramene. 

Velká většina, tedy 82%, by se na první pokus dovolala záchranné zdravotnické službě. 

Taktéž velká většina respondentů (94%) ví, že u osoby s podezřením na infarkt je 

zejména důležité udržet klid. Při srdeční zástavě by nynější poměr stlačení hrudníku ku 

vdechům, dle České resuscitační rady, tedy poměr 30:2 zvolilo pouhých 23% 

dotazovaných. (Česká resuscitační rada, 2010) 

Dalším cílem této diplomové práce bylo zjistit povědomí dotazovaných o ateroskleróze 

a jejích rizikových faktorech. Z 66% respondentů, kteří uvedli, že termín ateroskleróza 

již slyšeli, 91% správně uvedlo, že se jedná o zúžení průsvitu cévy. Na otázku jaké jsou 

její rizikové faktory vzniku bohužel neodpověděl nikdo správně. Častými odpověďmi 

bylo správně kouření a obezita. Domnívám se však, že tyto odpovědi byly v některých 

případech uvedeny pouze z toho důvodu, že respondenti vědí, že tyto faktory způsobují 

mnoho onemocnění, tak by mohly mít za následek i aterosklerózu. Nedostatečná fyzická 

aktivita, vysoký krevní tlak a cholesterol se objevovaly v odpovědích již méně. 

Cukrovku jako rizikový faktor vzniku aterosklerózy vnímá pouze 8 z dotazovaných. 

Dále se v odpovědích často nesprávně vyskytoval jako rizikový faktor alkoholizmus, 

který naopak cévy roztahuje a sedavé zaměstnání, které má vliv na tvorbu křečových žil 

namísto vlivu na vznik aterosklerózy. 
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Dále bylo stanoveno za cíl zjistit, jak sami respondenti sledují svůj zdravotní stav a co 

dělají pro prevenci vzniku srdečních chorob. Pravidelně hodnoty svého krevního tlaku 

sleduje 66% respondentů. Hodnoty svého cukru sleduje pouze 17% z dotazovaných a 

hodnoty cholesterolu pouze 20%. Naproti tomu cvičí více než polovina z dotázaných, 

tedy 54%. 51% z respondentů přiznalo, že kouří. Zásady zdravé výživy dodržuje 31%. 

Mezi nejčastěji užívané potraviny patřila zelenina, ovoce a tmavé pečivo. Naprostá 

většina respondentů, tedy 97%, si myslí, že je genetika významný faktor při vzniku 

srdečního onemocnění. I přes to, že 37% uvedlo, že některý z jejich rodičů či 

sourozenců měl srdeční příhodu, 43% všech dotazovaných nedělá pro prevenci vzniku 

srdečního onemocnění nic. Dalších 21% sportuje, 8% se snaží zdravě jíst a 8% se 

nestresuje. 

Výzkumná otázka č. 1 

V první výzkumné otázce bylo předpokládáno, že více jak 30% respondentů slyšelo 

pojem ischemická choroba srdeční. Tento předpoklad se potvrdil, jelikož tento pojem 

zná 71% respondentů. 

Výzkumná otázka č. 2 

Ve druhé výzkumné otázce bylo předpokládáno, že více jak 70% respondentů zná 

příznaky infarktu myokardu. Tento předpoklad se opět potvrdil, příznaky infarktu pozná 

celých 100% dotazovaných. 

Výzkumná otázka č. 3 

Ve třetí výzkumné otázce bylo předpokládáno, že více jak ¼ respondentů zná všechny 

rizikové faktory vzniku aterosklerózy. Tento předpoklad se nepotvrdil, jelikož ani jeden 

respondent neuvedl správně všechny rizikové faktory. 

Hypotéza č. 1 

Za první pracovní hypotézu jsem si zvolila: Předpokládám, že znalosti respondentů 

v otázce ischemické choroby srdeční jsou závislé na jejich věku. Zde byla uvažována 

H0: Věk respondentů nemá vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby srdeční 

HA: Věk respondentů má vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby srdeční. 

Hypotézu jsem ověřila pomocí statistické metody Chí – kvadrát, který potvrdil nulovou 
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hypotézu. Můžeme tedy říci, že věk respondentů nemá vliv na jejich znalosti v otázce 

ischemické choroby srdeční. 

Hypotéza č. 2 

Za druhou pracovní hypotézu jsem si zvolila: Předpokládám, že znalosti respondentů 

v otázce ischemické choroby srdeční jsou závislé na jejich vzdělání. Zde byla 

uvažována H0: Vzdělání respondentů nemá vliv na jejich znalosti v otázce ischemické 

choroby srdeční HA: Vzdělání respondentů má vliv na jejich znalosti v otázce 

ischemické choroby srdeční. K ověření hypotézy bylo použito statistické metody Chí – 

kvadrát, která potvrdila nulovou hypotézu. Můžeme tedy říci, že vzdělání respondentů 

nemá vliv na jejich znalosti v otázce ischemické choroby srdeční. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce pojednává o ischemické chorobě srdeční. V teoretické části jsem 

získala mnoho poznatků o akutních i chronických formách tohoto onemocnění, jejich 

diagnostice a léčbě. Ve výzkumné části jsem se zabývala životním stylem respondentů a 

jejich znalostmi spojenými s touto chorobou. 

Je zřejmé, že počet osob s některou z forem ischemických chorob srdce je značný. 

Bohužel i přes pokroky v diagnostice a léčbě je toto onemocnění neustále vážným 

medicínským problémem a každoročně na formy ischemické choroby srdeční zemře 

čtvrtina umírajících. U tohoto onemocnění je nejdůležitější prevence a edukace ještě 

zdravé populace o rizikových faktorech vzniku a následných možných komplikacích. 

Bohužel většina osob edukována není, a proto netuší, čeho se vyvarovat aby toto riziko 

snížili. Genetiku ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit náš životní styl. Kouření, 

stravování, pohyb. U osob, které mají problémy s krevním tlakem, cholesterolem a 

cukrovkou je důležité důsledné dodržování léčebného režimu.   

Přínos mé práce pro ošetřovatelskou praxi spatřuji v zjištění, že mnoho lidí neví, co 

ischemická choroba srdeční znamená a i proto neznají její rizikové faktory vzniku. I 

když je edukace pracovní náplní zdravotní sestry, tak sestra nejčastěji edukuje nemocné. 

Bylo by vhodné se zaměřit více na zdravou populaci a ukázat jim, že i malá změna 

správným směrem sníží riziko tohoto onemocnění.  

Myslím si, že diagnostika a léčba forem ischemické choroby srdeční je v České 

republice na vysoké úrovni, aby dokázala předcházet vzniku tohoto onemocnění 

vhodnou edukací ještě zdravé populace. 
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Příloha A: Dotazník 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Bc. Lenka Liedermanová a jsem studentkou Univerzity Pardubice, obor 

Ošetřovatelství v interních oborech. Připravuji diplomovou práci na téma Ischemická 

choroba srdeční, kde jsem si dala za cíl zjistit povědomí o této chorobě u široké 

veřejnosti. Prosím Vás tedy o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto anonymního 

dotazníku. Děkuji Vám. 

 

Pokyny k vyplnění dotazníku: Správné odpovědi zakroužkujte, popřípadě doplňte. 

 

1) Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Kolik je Vám let? 

………………… 

 

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské 

 

4) Máte vzdělání v nějakém zdravotnickém oboru? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5) Slyšel/a jste někdy pojem ischemická choroba srdeční? (Pokud ne, pokračujte 

prosím otázkou č. 7) 

a) Ano 

b) Ne 

 

6) Ischemická choroba srdeční je: 

a) Nedomykavost chlopně 

b) Nedostatečné zásobení srdce kyslíkem 

c) Porucha srdečního rytmu 

d) Nevím 

 

7) Slyšel/a jste někdy pojem angina pectoris? (Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 

10)  

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 



63 

 

8) Angina pectoris je onemocnění: 

a) Krku 

b) Plic 

c) Srdce 

d) Nevím 

 

9) Jaký lék se dává pod jazyk při bolestech na hrudi? 

a) Paralen 

b) Ibalgin 

c) Nitroglycerin 

d) Nevím 

 

10) Slyšel/a jste někdy pojem infarkt myokardu? (Pokud ne, pokračujte prosím otázkou 

č.15) 

a) Ano 

b) Ne 

 

11) Infarkt myokardu je náhlá příhoda: 

a) Mozku 

b) Srdce 

c) Plic 

d) Nevím 

 

12) Na základě kterých příznaků můžeme uvažovat o infarktu myokardu? 

a) Svíraví bolest na hrudi vystřelující do levé paže 

b) Náhlá bolest hlavy se ztrátou vědomí 

c) Náhlý pocit dušnosti s vykašláváním krve 

 

13) Při podezření na infarkt myokardu voláme záchranou zdravotnickou službu na čísle: 

a) 150 

b) 155 

c) 158 

 

14) Po zavolání záchranné služby u osoby s podezřením na infarkt myokardu se 

snažíme: 

a) Udržet klid 

b) Zajistit dostatek tekutin a stravy 

c) Ledovat bolestivé místo 

 

15) Při poskytování první pomoci u dospělého člověka je poměr stlačení hrudníku ku 

vdechům: 

a) 15:2 

b) 5:1 

c) 30:2 

 

16) Slyšel jste někdy pojem ateroskleróza? (Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 19) 

a) Ano 

b) Ne 
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17) Ateroskleróza je: 

a) Zánětlivé onemocnění oka (sklér) 

b) Zapomínání 

c) Zúžení průsvitu cévy 

d) Nevím 

 

18) Jaké jsou rizikové faktory vzniku aterosklerózy? (Více správných odpovědí.) 

a) Kouření 

b) Alkoholismus 

c) Obezita 

d) Vysoký krevní tlak 

e) Vysoký cholesterol 

f) Cukrovka 

 

g) Užívání analgetik 

h) Sedavé zaměstnání 

i) Nedostatečná fyzická aktivita 

j) Křečové žíly dolních končetin 

k) Astma 

l) Nedomykavost chlopně 

19) Sledujete pravidelně hodnoty svého krevního tlaku? 

a) Ano 

b) Ne 

 

20) Sledujete pravidelně hodnoty svého krevního cukru? 

a) Ano 

b) Ne 

 

21) Sledujete pravidelně hodnoty svého cholesterolu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

22) Cvičíte pravidelně? 

a) Ano  

b) Ne 

 

23) Kouříte? 

a) Ano 

b) Ne 

 

24) Dodržujete zásady zdravé výživy? (Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 26.) 

a) Ano 

b) Ne 

 

25) Jaké složky zdravé výživy pravidelně využíváte? 

a) Ryby 

b) Luštěniny 

c) Pivo 

d) Tlačenku 

e) Tmavé pečivo 

f) Rostlinný tuk 

g) Živočišný tuk 

h) Libové maso 

i) Trvanlivé salámy 

j) Zeleninu 

k) Ovoce 

l) Šunku 

m) Vejce 
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26) Měl některý z Vašich rodičů či sourozenců srdeční příhodu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

27) Myslíte si, že je genetika významný faktor při vzniku srdečního onemocnění? 

a) Ano 

b) Ne 

 

28) Trpíte Vy sami nějakým onemocněním srdce? 

a) Ano – jakým? ........................................... 

b) Ne 

 

29) Co děláte Vy sami pro prevenci vzniku srdečního onemocnění?

 

……………………………………………………………………………………….........

...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….....................................................

............................................................................................................................................. 
 

                                                                                                                                      

Děkuji za Váš čas 

 


