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ABSTRAKT 

 

Cieľom práce bolo zistiť do akej miery skúška ako stresor ovplyvňuje vegetatívny nervový 

systém študentov prejavujúci sa hodnotami tlaku krvi a pulzovou frekvenciou. Do 

výskumného súboru bolo celkovo zaradených 45 študentov prvých ročníkov v odbore 

ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia. Z nich bolo 23 mužov a 22 

žien. Priemerné hodnoty systolického tlaku celého súboru boli; v kľude  114,96,  

bezprostredne  pred  skúškou 124,53, po skúške 123,93.. Hodnpty diastolického tlaku boli  

v pokoji 75,96, bezprostredne pred skúškou  79,12 , po skúške 80,98. Rozdiel vo výške 

systolického tlaku respondentov v kľude a bezprostredne pred skúškou je štatisticky 

významný. Priemerné hodnoty pulzu v pokoji boli 77,18, bezprostredne pred skúškou 

89,76, po skúške 86,13. Rozdiel v nameraných hodnotách pulzu respondentov v pokoji 

a bezprostredne pred skúškou, rovnako ako aj v pokoji a po skúške je štatisticky veľmi 

významný. Namerané hodnoty systolického tlaku rovnako ako pulzu u študentov v pokoji, 

ani tesne pred skúškou, sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvá 

príprava študentov na skúšku.  Rovnaký výsledok v hodnotách systolického tlaku sme 

zaznamenali aj tesne po skúške. Namerané hodnoty diastolického tlaku študentov, 

namerané bezprostredne pred skúškou sa však s rastúcim počtom dní prípravy pred 

skúškou štatisticky významne odlišujú. Signifikantný výsledok testovania bol 

zaznamenaný iba v prípade hodnôt pulzu u študentov, ktorí sa pripravovali na skúšku 

aspoň 4 dni. Hodnoty systolického aj diastolického tlaku s rastúcou náročnosťou skúšky 

rastú (p = 4,172.10-6 0,01). Z výsledkov je zrejmé, že hodnoty tlaku krvi aj pulzová 

frekvencia súvisia a náročnosťou skúšky. Energetické nápoje neovplyvnili tlak krvi ani 

pulzovú frekvenciu u študentov v pokoji,  bezprostredne pred skúškou, ani po skúške. 

Diastolický tlak respondentov ktorí konzumovali energetické nápoje je však tesne po 

skúške štatisticky významne odlišný. Ak porovnávame rozdiely v hodnotách tlaku krvi 

a pulzu medzi fajčiarmi a nefajčiarmi boli zaznamenané vyššie hodnoty vo všetkých 

odboroch u fajčiarov. Aktívny šport ovplyvnil FF pred skúškou i po skúške pozitívne. 
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ÚVOD 

 

O strese hovoríme vtedy, keď intenzita situácie, ktorá stres vyvoláva, je vyššia ako 

schopnosť alebo možnosť človeka túto situáciu zvládnuť. Akútny stres je situácia, ktorá 

vzniká pôsobením náhleho, silného stresoru, U študentov, môže byť takýmto stresovým 

faktorom obdobie skúšok, najmä pre tých, ktorí mu čelia po prvýkrát. Prináša nepoznanú 

stresovú záťaž v podobe krátkeho časového obdobia a množstva spracovaných informácii. 

Stres sa prejavuje skutočne nepríjemným spôsobom, či už v oblasti fyziologickej (búšenie 

srdca, nechutenstvo, tráviace problémy, migréna), psychickej (zmeny nálad, úzkosť, 

zvýšená podráždenosť, únava) a dokonca i v zmenách správania (nerozhodnosť, vyhýbanie 

sa zodpovednosti, vyhováranie sa). Často môže prerásť až do problémov so spánkom, 

straty chuti do jedla či nadmernému prejedaniu sa alebo závislosti (cigarety, alkohol, 

tabletky na upokojenie alebo na spanie). 

Každý má svoje osvedčené metódy, ktoré nám pomáhajú zmierniť stres pred skúškami. 

Niekto si pravidelne pospí, inému pomáhajú cigarety a kofeínové nápoje. Možno sú 

študenti, ktorí stresové situácie súvisiace so štúdiom zvládajú bez týchto pomocných 

metód. Stres sám o sebe je veľmi aktuálna téma, všade sú dostupné rady ako sním bojovať 

a ako ho zvládnuť. Stal sa akým si novodobým neprajníkom ľudí, pretože na nás útočí 

z každej strany.  

Cieľom predkladanej práce študentskej vedeckej odbornej činnosti je: 

Zistiť ako pôsobenie stresovej situácie spojené s vykonávaním skúšok, ovplyvňuje 

vegetatívny nervový systém (tlak krvi, pulz) študentov. 
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1   STRES 

 

Podľa Košča (1994), je stres nešpecifickou odpoveďou organizmu na akúkoľvek 

požiadavku, ktorá je naň kladená (príjemná aj nepríjemná). V bežnom živote sa pojmom 

stres označuje všetko, čo vyvoláva napätie, alebo emočné a psychické reakcie na 

akékoľvek duševné a telesné ohrozenia. 

Stres je súčasťou života každého z nás a je stavom, ktorým organizmus reaguje, keď naň  

pôsobia stresory (podnety, ktoré vyvolávajú stres).  

Typickou odpoveďou na stres je reakcia „útok alebo útek” (fight or flight). Táto reakcia 

pripravuje ľudí na útek z ohrozenia alebo s ním bojovať. Ide o hormonálnu reakciu tzv. 

vegetatívneho nervového systému. Tieto reakcie prebiehajú zvyčajne bez účasti vedomia. 

Aj keď vedomie nemá dostatok informácií, vzájomne sa ovplyvňujú a to má vplyv aj na 

psychiku. 

 

Stresová reakcia prebieha v organizme v troch fázach: 

1. Varovná fáza – v tejto fáze človek ešte môže zabrániť vzniku stresu, nájsť riešenie 

včas a príznaky stresu sa nemusia prejaviť. No ak si človek uvedomuje, že nemá 

dostatok síl, nastanú pocity skutočného stresu a začne alarmujúce (varovné) 

štádium. 

2. Fáza odolávania – stresová situácia trvá a jedinec si uvedomuje že stráca priveľa 

energie a jeho produktivita sa znižuje. Čím sú väčšie obavy zo zlyhania, tým je 

úspešnosť menej pravdepodobná. 

3. Fáza vyčerpania – Prejavuje sa únavou, úzkosťou až depresiou. Úrovne odolnosti 

najprv klesajú a potom sa zvyšujú a stále uberajú energiu zo tzv. zásobárne. Ak 

energia nestačí alebo zlyháva, nastane ďalší pokles odolnosti. (Melgosa,1998) 

 

Ľudský organizmus je vždy pripravený na boj so stresom. Ale ak sa zdroje vyčerpajú pre 

jeho adaptáciu, prestáva náležite fungovať. Telesné orgány začnú vydávať signály stresu – 

príznaky. 

Prvé príznaky môžu byť:bolesť hlavy, žalúdočná nevoľnosť, bolesti chrbtice, nespavosť 

(Košč,1994) 

Málokedy tieto príznaky spoznajú tí, ktorých sa to týka, často krát ich rozpoznajú ich 

blízky.  
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Medzi somatické príznaky patria: škrabanie sa vo vlasoch, obhrýzanie nechtov, šúchanie 

nohami, hranie sa s predmetmi a pod.V nálade pozorujeme napr. úzkosť, hnev, depresie, 

frustráciu, netrpezlivosť alebo podráždenosť.V správaní pozorujeme napr. agresia, snaha 

robiť viac vecí naraz, nespavosť, nechať prácu nedokončenú do „ poslednej minúty“ 

s následným panikárením a pod. 

 

Čo sa deje ak je stres príliš silný? 

• Často strata pozornosti, zhoršenie krátkodobej aj dlhodobej pamäte, myslenie je 

nesúvisle a chýbajú logické vzorce. 

• Ťažkosti s duševným i telesným odpočinkom, strata vedomia vlastnej hodnoty, 

prejavy menejcennosti, prejavy netrpezlivosti, pocity znechutenia nad životom 

• Neschopnosť osloviť skupinu ľudí, koktanie, neschopnosť predniesť prejav, 

zvýšená konzumácia kávy, alkoholu, tabaku, sklon podozrievaniu a obviňovaniu 

druhých(Melgosa,1998) 

Stres spôsobuje aj vznik rozličných ochorení, ktoré sú podmienené osobnosťou s životným 

štýlom. Sú to tzv. civilizačné ochorenia a zaraduje sa k nim vredové ochorenie, hypertenzia 

a srdcovo – cievne ochorenia, astma, rakovina, rozličné alergie a pod. 

Hypertenzia je rizikovým faktorom na vznik srdcového infarktu alebo zlyhaniu obličiek. 

Stres výrazne vplýva na vznik hypertenzie. Charakteristiky, ktoré sa vyskytujú u takýchto 

jedincov sa ukázali ako dôležité prediktory – ľahko vyvolateľná hostilita, pocit stáleho 

časového stresu a súťaživosť (Košč,1994) 

 

1.1 Prevencia stresu 

 

Každý z nás hľadá rôzne spôsoby odbúravania stresu. Od fyzických aktivít až po 

farmakologické látky stimulujúce mozog. V tejto kapitole sa oboznámime s rôznymi 

možnosťami, ako bojovať so stresom – s pozitívnymi aj negatívnymi.  

 

1.1.1   Cvičenie – pohybové aktivity 

Ľudia, ktorí trpia stresom, niekedy zanedbávajú fyzickú aktivitu, ktorá vedie k poruchám 

spánku. Fyzická aktivita je najlepším prostriedkom v boji proti  nespavosti.  

Najlepšie je vyčleniť si čas na cvičenie každý deň a zvoliť si aktivitu, ktorá ťa baví.  

Fyzická aktivita ovplyvňuje srdcovú činnosť, rozširuje cievy a zlepšuje krvný obeh. 

Znižuje cholesterol a zvyšuje tvorbu endorfínov, čo spôsobuje, že sa cítime dobre. Spaľuje 
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nadbytočnú energiu, udržiava telo pružné a uvoľňuje svalstvo. Normalizuje potenie 

a pomáha vylučovať toxické látky z tela.  

Dôležité je dodržiavať pravidelnosť, intenzitu, čas trvania. Najlepšie cvičenie, ktoré 

posilňuje pľúca a srdce t.j. plávanie, bicyklovanie, beh, rýchla chôdza. 

 

1.1.2   Nikotinizmus 

Je toxická látka, ktorá je bežne používaná na odbúravanie stresu. Prechádza dýchacími 

cestami a dostáva sa do krvného obehu. Nikotín je príčinou mnohých kardiovaskulárnych 

chorôb.  

Veľa ľudí tvrdí, že fajčenie im pomáha upokojiť sa a relaxovať. Keď nikotín prejde do 

krvi, zvýši sa krvný tlak, klesne telesná teplota a vystupňujú sa fyziologické reakcie na 

stres. Tým sa stres vlastne zvyšuje. 

 

1.1.3 Kofeín 

Je látka, ktorá narúša metabolizmus, zvyšuje pulz a aktivuje určité mozgové centrá, takže 

človek nevníma únavu. Vyvoláva pocit väčšej energie a sily. Pre ľudí so stresom je káva 

nebezpečná. Potláča schopnosť relaxovať a narúša spánkové návyky. V súvislosti 

s kofeínom môžeme hovoriť o káve, čiernom čaji, nápoji coca-cola a rôznych analgetikách. 

Ak chceme stres znížiť, určite by bolo dobré kofeín zo stravy vylúčiť. 

 

1.1.4  Alkohol 

Je nebezpečná látka, ktorá poškodzuje organizmus a upevňuje stres. Človek, ktorý je 

v strese, hľadá únik a to užívaním alkoholu. Riešenie problémov však len odsúva. Takýmto 

spôsobom sa stres stáva chronickým a nájsť riešenie je ťažšie.  

 

1.1.5  Farmakologické a nefarmakologické prostriedky 

Existujú rôzne poruchy spánku, medzi najčastejšie patrí predčasné budenie alebo 

naopak problém so zaspávaním.  

Pri poruchách spánku v rámci samoliečby môžeme doporučiť: 

• Čaje s obsahom Medovky, Kozlíku, Chmeľu, Levandule. 

• HormónMelatonín, ktorý skráti dobu zaspávania.  

• Tablety obsahujúce extrakty z rastlín.  
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Úzkosť, strach a napätie sú nepríjemné pocity, ktoré znižujú kvalitu života. Dôležité je 

všímať si vplyvy, ktoré tieto pocity v nás vyvolávajú a snažiť sa ich eliminovať. Na 

potlačenie týchto nepríjemných príznakov a doplnenie energiev rámci samoliečby, naši 

respondenti najviac využívali GinkoBiloba(Melgosa,1998) 

 

Ginko má množstvo preventívnych účinkov. Zlepšuje krvný obeh a cievy, zabraňuje 

vzniku krvných zrazenín, upravuje nepravidelnú činnosť srdcaa normalizuje krvný tlak. Je 

výbornou prevenciou infarktu myokardu a mozgových príhod. Navyše pomáha 

pri chorobách priedušiek, pľúc a astme.  

Ďalšie liečivé účinky ginka: zlepšuje prekrvenie končatín, zlepšuje prekrvenie a činnosť 

mozgových buniek, pamäť a ďalšie mozgové funkcie, pozitívne pôsobí pri poruchách 

zraku, odstraňuje pocity únavy a dodá energiu, urýchľuje hojenie rán, má antibakteriálny 

účinok. 

 

1.1.6 Spánok a odpočinok 

Ak sa máme dobre zotaviť z telesnej a duševnej záťaže, potrebujeme každodenný 

odpočinok. Niektorí ľudia pracujú sedem dní v týždni, čo nie je zdravé a naše telo 

vystavujeme napätiu a stresu. Preto by sme si mali vyčleniť aspoň jeden deň na odpočinok, 

pretože títo ľudia majú stres posilnení.  

Zdriemnutie alebo siesta, je dobrý prostriedok na zvládanie stresu, ak sa praktizuje 

s mierou. Siesta by mala trvať krátko, mali by sme si nájsť uvoľňujúcu polohu a po sieste 

by mala nasledovať aktivita.  
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2  VPLYV STRESU NA KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM 

 

Pri pôsobení stresu na náš organizmus dochádza k zvýšeniu hladiny katecholamínov- 

hormónov dreni nadobličiek, medzi ktoré patria- adrenalín, noradrenalín a dopamín. 

Vysoká hladina katecholamínov vyplavovaných pôsobením stresu, poškodzuje bunky 

srdca- kardiomyocyty. Nízka hladina katecholamínov má na srdce prospešný účinok, no 

opačný účinok spôsobuje vysoká hladina katecholamínov, a bunky sa poškodzujú. 

(Mravec,2011) 

 

2.1 Pôsobenie katecholamínov na kardiomyocyty 

 

Poškodenie kardiomyocytov spôsobené katecholamínmi predstavuje multifaktoriálny 

proces, pričom existuje viacero hypotéz popisujúcich mechanizmy kardiotoxického 

pôsobenia vysokých plazmatických hladín katecholamínov. Počas pôsobenia stresorov, 

kedy sú plazmatické hladiny zvýšené, dochádza k oxidácii molekúl katecholamínov a 

tvorbe aminolutínov a kyslíkových radikálov. Oxidované formy katecholamínov môžu 

spôsobovať spazmus koronárnych artérií, arytmie a kardiálnu dysfunkciu v dôsledku zmien 

v presune vápnikových iónov medzi sarkolemou a sarkoplazmatickým retikulom, 

narušenie tvorby energie v mitochondriách a poškodenie kardiomyocytov.  (Mravec, 2011)   

Zatiaľ čo v nízkych koncentráciách majú katecholamíny prospešný účinok na reguláciu 

funkcií srdca, a to prostredníctvom ich pozitívneho inotropného účinku, vysoké 

koncentrácie katecholamínov majú poškodzujúci účinok. Nadmerné uvoľnenie 

katecholamínov z endogénnych zásob alebo podanie vysokých dávok katecholamínov 

môžu viesť k deplécii energetických rezerv kardiomyocytov, a tým k biochemickým a 

štrukturálnym zmenám vedúcim k ich ireverzibilnému poškodeniu. K nadmernému 

zvýšeniu katecholamínov dochádza počas rôznych klinických stavov ako sú kongestívne 

zlyhanie srdca, infarkt myokardu, diabetická ketoacidóza, hypoxia alebo 

kardiopulmonálnybypass. Okrem toho sú plazmatické hladiny katecholamínov výrazne 

zvýšené počas rôznych ďalších stresových situácií. Vystavenie myokardu chronicky 

vysokým hladinám katecholamínov môže viesť k jeho závažnému poškodeniu (Mravec, 

2011) 
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2.2 Anatómia a fyziológia kardiovaskulárneho systému 

 

2.2.1 Anatómia 

Srdce- cor je dutý svalový orgán, má tvar kužeľa, o veľkosti pästi dotyčného človeka. 

Nachádza sa v medzipľúci- mediastinum. Poháňa krv v cievach, takže pracuje ako pumpa. 

Priečna brázda sa nachádza na povrchu a oddeľuje predsiene odkomôr. Srdcová 

priehradka- septumcordis zvnútra rozdeľuje srdce na pravú a ľavú polovicu, v ktorých sa 

nachádzajú po dve dutiny: práva predsieň- atriumdextrum, pravá komora- 

ventriculusdexter, ľavá predsieň- atriumsinistrum, ľavá komora- ventriculussinister. Pravá 

komora a pravá predsieň tvoria tzv. pravé srdce, ľavá komora a ľavá predsieň tvoria ľavé 

srdce. Srdcová stena je tvorená tromi vrstvami –vnútrosrdie- endocardium je priesvitná, 

tenká, lesklá blana, tvorená endotelovými bunkami, pomedzi ktoré idú elastické vlákna 

a bunky hladkej svaloviny. Srdcová svalovina- myocardium,tvorí hlavnú stavebnú 

jednotku steny srdca. Delíme ju na pracovnú a prevodovú svalovinu. Osrdie- epicardium sa 

nachádza na vonkajšom povrchu srdca, je to tenká blana pod ktorou sa nachádza vrstva 

tukového tkaniva s koronárnymi cievami, ktoré slúžia na vyživenie myokardu.  Epikard zo 

srdca prechádza plynule na cievy vystupujúce zo srdca, kde sa opäť stáča na povrch srdca 

a tvorí tak vonkajší obal, ktorý nazývame väzivový vak- pericardium. (Kopecký 2001) 

 

2.2.2 Fyziológia 

Za základné vlastnosti srdca pokladáme dráždivosť, automatickosť, vodivosť, 

stiahnuteľnosť a rytmickosť. Dráždivosť- kardiomyocyty, sú bunky myokardu, ktoré sú 

schopné meniť svoj stav z pokoja na stav excitácie, čo znamená stav podráždenia. Vtedy 

dochádza k zmene elektrického napätia na membráne bunky z pokojového membránového 

potenciálu, čiže vnútro bunky je elektricky negatívne, do stavu akčného potenciálu. Zo 

stavu depolarizácie- straty potenciálového rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou stranou 

cytoplazmatickej membrány prejde až do stavu elektricky pozitívneho bunkového vnútra- 

transpolarizácie. Bunka sa potom opäť vracia do stavu pokoja procesom repolarizácie. 

Počas trvania akčného potenciálu, už bunka nie je schopná ďalšej excitácie. Tu platí 

pravidlo „všetko alebo nič”, takže bunka môže byť v stave pokoja alebo v excitovanom 

stave.  

Automatickosť- vlastnosť niektorých buniek- pacemakerov, prechádzať bez podnetu 

z vonku do stavu excitácie. To zapríčiní, že aj po izolácii srdca z tela v prípade dodržania 

podmienok pre prácu buniek, je schopné pracovať automaticky. V tzv. centrách 
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automatickosti, medzi ktoré patrí hlavne sinoatriálny a atrioventrikulárny uzol, sa 

zoskupujú bunky schopné spontánnej depolarizácie. Gradient automatickosti znamená, že 

pacemaker, ktorý má najvyššiu frekvenciu spontánneho podráždenia, je pri riadení 

výslednej frekvencie určujúci pre depolarizáciu celého myokardu.  Primárnym centrom 

automatickosti je sinoatriálny uzol a za normálnych okolností sú jeho bunky pacemakerom. 

Sinoatriálny uzol sa nachádza v pravej predsieni a ústi do hornej dutej žily. Súčasťou 

vodivého systému srdca sú centrá automatickosti. (Čalkovská a kol., 2010) 

Vodivosť- pri podráždení jednej bunky myokardu sú podráždené aj bunky naokolo. Akčný 

potenciál buniek sa môže šíriť po celom myokarde, čo značí šírenie srdcového vzruchu. 

V sinoatriálnom uzle vzniká srdcový vzruch, ktorý sa šíri rýchlo cez svalovinu predsiení. 

Prichádza do atrioventrikulárneho uzla v ktorom dochádza k spomaleniu šírenia vzruchu. 

Komory a predsiene sú elektricky izolované väzivom takmer úplne. Keď sa vzruch dostane 

až ku koncovým vetvičkám srdcového vodivého systému- purkyňovým vláknam, rozšíri sa 

až k bunkám vlastného pracovného myokardu komôr, a tak je zabezpečené skoro súčasné 

podráždenie celej svaloviny komôr, ktoré je potrebné pre účinnú kontrakciu.  

Stiahnuteľnosť u svalových buniek a teda tiež u buniek myokadru je schopnosť reagovať 

na podráždenie skrátením dĺžky, čiže kontrakciou.  Túto vlastnosť nazývame kontraktilita. 

Ide o zasúvanie vláken myozínu pomedzi vlákna aktínu. Aktín a myozín nazývame 

kontraktilné bielkoviny. Pri tomto procese je podnetom uvoľňovanie iónov vápnika 

z vnútrobunkových zásob po podráždení myocytu, čím dôjde k možnosti naviazania 

myozínu na aktín s následným posunom vláken voči sebe. Myocyty obsahujú veľké 

množstvo aktínových a myozínových vláken a ich vzájomné posúvanie počas kontrakcie 

a relaxácie zodpovedá za zmenu dĺžky myocytov počas systoly a diastoly. Rytmickosť- na 

podklade spomínaných vlastností dochádza k rytmickej činnosti srdca, takže ide 

o striedanie kontrakcie a relaxácie. Srdcový cyklus teda tvoria činnosti srdca zahrňujúce 

opakujúce sa procesy kontrakcie a relaxácie. (Čalkovská a kol., 2010) 

 

2.3  Krvný tlak 

 

Mierou tlaku vyvolávaného pulzujúcou krvou označujeme tlak krvi (TK). Rozoznávame 

tlak systolický a tlak diastolický. Tlak systolický je vyvolávaný kontrakciou komôr, keď sa 

srdce sťahuje a krv je pumpovaná do artérií, takže ide o nahrnutie krvi do cievneho riečiska 

systolou srdca. Tlak diastolický zodpovedá tlaku počas diastoly, keď sú komory srdca 
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v pokoji, čiže sa plnia krvou, tento tlak je v cievach prítomný stále. Tlak je podmienený 

tromi faktormi- srdcovým výdajom, periférnym odporom ciev/ kapilár, množstvom 

cirkulujúcej krvi. Ovplyvňovať ho môžu tiež psychické rozpoloženie, fyzická námaha, 

poloha tela, teplota, užívanie liekov,pohlavie,vek.  

 

2.3.1   Faktory ovplyvňujúce tlak krvi 

Pri činnosti srdca je tlak krvi výsledkom vývrhového objemu srdca a periférneho odporu, 

takže kvôli tomu sa pri zväčšení minútového vyvrhnutého objemu jeho hodnota zvýši. 

Vysokou frekvenciou srdcovej činnosti vzrastá najmä tlak diastolický, čo znamená, že pri 

zvýšení systolického vývrhového systému stúpa systolický tlak krvi.  

Pri odpore, pre zachovanie prietoku krvi krvným riečiskom je potrebné úmerne zvýšiť 

perfúzny tlak, ktorý je daný hlavne arteriálnym tlakom krvi. Preto pri zmenách odporu ciev 

dochádza aj k zmenám tlaku krvi. Dôležitým činiteľom udržiavanie diastolického tlaku, je 

odpor ktorý kladú prúdu krvi odporové cievy, hlavne arterioly.  

Pri zvýšenom množstve krvi- hypervolémii sa krvný tlak zvyšuje, a to isté sa deje pri 

hypovolémii- zníženom množstve krvi, kedy sa tlak znižuje. (Čalkovská a kol., 2010) 

 

2.3.2  Meranie tlaku krvi 

Poznáme dva druhy merania krvi – 1,nepriamepomocou tlakomera, ktorý môže byť 

ortuťový, alebo dnes viac využívaný elektronický tlakomer. 2, priame čiže invazívne alebo 

krvavé meranie. Najčastejším miestom merania je na hornej končatine- artéria brachiális.  

Tlak, ktorý meriame jednorazovo nám slúži na orientáciu, pri podozrení na patologické 

hodnoty sa meria tlak 3 krát denne, prípadne kontinuálne meranie 24hodín, vtedy 

používame Holterov záznam.  

Meriame v sede, v pokoji a tichu, manžetu máme naloženú cca 3-5 cm nad kubitálnou 

jamkou a fonendoskop priložený na artérii brachiális.  

Hodnoty tlaku krvi:  

Normálne hodnoty u dospelého: priemerne 130/80 Torr (=mm Hg stĺpca) 

                               u detí: 80/55 Torr 

Hypotenzia: systola pod 100 Torr 

Hypertenzia: diastola nad 90 Torr, systola nad 150 Torr  

(Martuliak, 2010, str. 43.)  
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2.4  Pulz 

 

Náraz krvi, na stenu tepny označujeme ako pulz, je to objemová zmena tepny. Je prejavom 

kontrakcií ľavej srdcovej komory. Pulz lokalizovaný na periférii tela nazývame periférny, 

pulz lokalizovaný na hrote srdca nazývame apikálny pulz. Frekvenciu kontrakcií srdca 

reguluje autonómny nervový systém. Pri pulze hodnotíme pulzový objem, kvalitu 

a rytmus. 

 

2.4.1Arteriálny pulz 

Stena aorty je roztiahnutá objemom krvi vyvrhnutým počas systoly, šíri sa stenou artérií 

ako pulzová vlna. Pohyb pulzovej vlny je nezávislý od rýchlosti prúdu krvi a postupuje 

oveľa rýchlejšie ako samotný prúd krvi.  

Rýchlosť pulzovej vlny dosahuje u mladého dospelého človeka v aorte 3-5 m/s, vo 

veľkých artériách 7-10 m/s a v malých artériách 15-35 m/s. Čím je stena cievy tuhšia, tým 

väčšia je rýchlosť pulzovej vlny. (Čalkovská a kol.,2010, str. 57) 

 

2.4.2  Frekvencia pulzu 

Normálne hodnoty frekvencie: 60-90/min. (priemer 72/min.) 

Bradykardia:(spomalená činnosť srdca): pod 60/min, závažná pod 40/min.  

Tachykardia: (zrýchlená činnosť srdca): nad 90/min, závažná nad 180/min.  

Pulzová deficit:v prípade veľmi slabej systoly (napr. arytmia, extrasystoly, šokové stavy) 

sa pulzová vlna neprenesie až na perifériu.  (Martuliak, 2010, str. 44) 

 

2.4.3   Rytmus – pravidelnosť pulzu 

Pravidelný: (pulsusregularis): prejav normálnej činnosti srdca 

Nepravidelný: (pulsusirregularis): nepravidelná frekvencia i náplň (objem) je prejavom tzv. 

dysrytmie (nesprávne je v praxi používaný výraz arytmia, ktorý v skutočnosti značí 

neprítomnosť akcie srdca). Ide o poruchu činnosti srdca, ktorá môže mať príčinu 

v narušenom prevodovom systéme srdca, vo vplyve vegetatívnych nervov (nerovnováha 

pomeru sympatikus – parasympatikus) pri emočných vplyvoch, dychovej dysrytmii (zmena 

frekvencie srdca pri dýchaní u mladých ľudí,…) a iných príčinách. (Martuliak, 2010, str. 

45) 
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2.4.4  Kvalita pulzu 

Plný pulz: (pulsusplenus) : normálny 

Veľký pulz: (pulsusmagnusaltus) : nadmerne plný objemný pulz, zväčša pomalá frekvenica 

a vystimulovaná činnosť srdca, nedomykavosť aortálnej chlopne, emočné vplyvy, a iné 

Malý pulz: (pulsusparvus) : nízky objem pulzovej vlny napr. pri zúžení aortálnej chlopne. 

Nitkovitý pulz: (pulsusfiliformis) : veľmi slabý, jemný pulz, hypovolemická cirkulácia 

hlavne pri kolapse a šokových stavoch.(Martuliak, 2010, str. 45) 

 

3   VPLYV STRESU NA NERVOVÝ SYSTÉM 

 

3.1Anatómia nervového systému 

 

Nervový systém prijíma a spracúva informácie o zmenách vonkajšieho a vnútorného 

prostredia a riadi činnosť organizmu tak, aby bola zachovaná jeho funkčnosť a integrita. 

Informácie prijímajú rôzne typy receptorov: 

• Eteroreceptory – v koži 

• Proprioreceptory – vosvalochakĺboch 

• Interoreceptory – vovnútornýchorgánoch. 

Informácie zachytené receptormi vedú do centrálneho nervového systému, dostredivé – 

aferentné nervové vlákna. Všetky elementy, ktoré vedú informácie z receptorov, sa 

nazývajú senzitívne (Mellová a kol., 2010) 

Po spracovaní prijatej informácie nervová systém riadi činnosť príslušných častí tela.  

Informácie z riadiacich centier vedú odstredivé – eferentné vlákna k efektorom (svaly, 

orgány, cievy). Všetky elementy, ktoré sprostredkujú vplyv riadiacich centier na príslušné 

efektory, sa nazývajú motorické. Rozoznávajú sa dva typy motorických štruktúr: 

• Somatomotorické – riadiačinnosťkostrového, priečnepruhovanéhosvalstva 

• Visceromotorické – autonómne - riadiačinnosťvnútornýchorgánov a ciev 

Rozoznávajú sa nižšie - podkôrové a najvyššie – kôrové centrá.Najnižšie senzitívne cetnrá 

sú uložené v mieche, predĺženej mieche, moste a strednommozgu. Tvoria ich bunky, ktoré 

prvé prijímajú informácie prichádzajúce z receptorov cestou aferentných vláken. 

Podkôrové senzitívne centrá sú uložené v medzimozgu a najvyššie senzitívne centrá 

v mozgovej kôre – kôrové senzitívne centrá.Najnižšie motorické centrá sú rovnako ako 

senzitívne uložené v mieche, predĺženej mieche, moste a strednom mozgu. Tvoria ich 
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motorické bunky, ktorých axóny sa ako eferentné vlákna dostávajú k efektrom – svalom 

a orgánom. Podkôrové motorické centrá sú uložené v rôznych častiach CNS od predĺženej 

miechy až po hemisféry. Najvyššie motorické centrá sídlia v mozgovej kôre a sú to kôrové 

motorické centrá. Najvyššie podkôrové a najvyššie senzitívne centrá sú pospájané 

senzitívnymi dráhami. Motorické centrá sú pospájané motorickými vláknami. Centrálny 

nervový systém obsahuje aj elementy, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť. Tieto bunky 

a vlákna sú tzv. asociačné elementy, ktoré sprostredkujú spojenia medzi ostatnými 

štruktúrami a presne definovanou funkciou. Vzájomné prepojenie senzitívnych 

a motorických štruktúr a mozgovej kôry umožňuje centrálnemu nervovému systému nielen 

riadi činnosť orgánov, ale aj realizovať rôzne vysoko špecializované a komplexné funkcie, 

ako sú vyššia nervová činnosť, inštinkty, emócie, sociálne a sexuálne správanie.  

 

3.1.1 Limbický systém 

Limbický systém tvoria niektoré kôrové oblasti pospájané s podkôrovými centrami so 

zložitého celku, ktorý riadu tzv. komplexné funkcie: emócie, inštiktívne správanie, 

sexuálne aktivity, ale aj sociálne správanie a procesy súvisiace s pamäťou – ukladanie 

a vybavovanie pamäťových stôp, učenie.  

Z kôry hemisfér k limbickému systému patria najmä staré kôrové oblasti, ale niektoré 

z fylogeneticky mladších častí kôry mozgu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti čuchovej 

kôrovej oblasti. Odtiaľ prichádzajú sluchové, zrakové a iné vnemy potrebné pre pamäťové 

procesy. Mozgová kôra zároveň pôsobí na limbický systém tlmivo, najmä na inštinktívne 

správanie, agresivitu, sexuálne aktivity.  

Prostredníctvom retikulárnej informácie je limbický systém napojený na autonómne 

riadiace 

centrá a podkôrové motorické centrá. Na základe týchto spojení sa uplatňuje ako 

integrujúca oblasť pre mnohé funkcie. Okrem iného integruje emočný stav s vnútornou 

činnosťou, čo sa prejavuje napríklad búšením srdca a potením pri strachu alebo naopak 

„radostným búšením srdca“ v očakávaní niečoho pozitívneho. (Mellová a kol., 2010) 

3.2 Fyziológia nervového systému 

 

Z fyziologického hľadiska charakterizujeme emóciu ako silný nutkavý stav pudového 

cítenia, ktoré sa vzťahuje na určitú cieľovú činnosť a navonok sa prejavuje apetitívnym 

alebo averzívnym správaním. Pojem emócia doslova znamená citové rozpoloženie 
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a z fyziologického hľadiska jedincovi pomáhajú, ako druhu prežiť. Medzi emočným 

prežívaním a emočným správaním je rozdiel. Emočné prežívanie je skôr psychologickou 

otázkou a je viazané na subjektívnu zložku, emočné správanie je objektívne pozorovateľné 

zmenami fyziologických funkcií a parametrov (napr. plač, zmeny krvného tlaku, 

frekvencie srdcaa pod.) 

Emócie sa prejavujú v troch základných oblastiach: 

• Psychickej – strach, hnev, smútok 

• Vegetatívnej – potenie, zmenyfrekvenciesrdca, krvnéhotlaku 

• Somatickej – svalovépohyby 

Mozgové štruktúry sú zodpovedné za emočné správanie. Emócie sú viazané na činnosť 

a aktiváciu retikulárnej formácie, limbického systému, hypotalamu a neokortexu. Za 

hlavné centrum emócií sa pokladá limbický systém.  

Emócie spojené so sebaobranou sú regulované najmä limbickým systémom a 

hypotalamom. Dráždenie amygdaly a hypotalamu vyvoláva strach (pasívna obrana), ktorý 

môže prejsť do zúrivosti (aktívna obrana). Strach sa môže prejaviť aj objektívnymi 

príznakmi – rozšírené zrenice, potenie, zmena polohy tela. Naopak rozrušenie určitých 

oblastí amygdalymá za následok vymiznutie strachu a krajnú miernosť v správaní 

(placidita) (Čalkovská a kol., 2010). 

4   VÝSKUM 

 

Cieľ výskumu  

Zistiť ako pôsobenie stresu - stresovej situácie spojené s vykonávaním skúšok, 

ovplyvňuje  vegetatívny nervový systém (tlak krvi, pulz) študentov. 

Metóda: Bola použitá metóda merania fyziologických funkcií – tlak krvi a pulzová 

frekvencia za minutu. Na meranie tlaku bol použitý liehový tlakomer a fonendoskop. 

Pulzová frekvencia bola meraná klasickým chronometrom (sekundová ručička na 

klasických náramkových hodinkách). Pri meraní tlaku aj pulzu, bol dodržaný štandard 

merania podľa učebnice ošetrovateľských techník Kríšková a kol. 2006. Merania  

fyziologických funkcií tlak krvi a pulzová frekvencia boli merané: 

1. v pokoji – obdobie mimo skúškového obdobia pred prednáškou,  

2. pred skúškou – pred dverami učebne, 
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3. po ukončení skúšky – 5 minút po opustení učebne. 

Výsledky meraní sme doplnili u každého respondenta o údaje: dĺžka prípravy na skúšku, 

hodnotenie náročnosti skúšky pred ktorou boli realizované merania. Študent ohodnotil 

náročnosť skúšky pridelením bodu od 1-5, v smere náročnosti. Ďalej o užívanie – 

konzumovanie povolených – legálnych, podporných látok (káva, cigarety, energetické 

nápoje, lieky). 

 

Súbor 

Do výskumu boli zaradení vybraní študenti z FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Boli to 

študenti prvých ročníkov študijných programov ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná 

starostlivosť a fyzioterapia. Z každého odboru bolo zaradených 15 študentov bez rozdielu 

pohlavia a veku. Jedinou podmienkou pre zaradenie do súboru bolo, aby respondenti boli 

študenti prvého ročníka v príslušnom odbore.  

Študenti prvých ročníkov ešte nemajú skúsenosť s priebehom ústnych či písomných 

skúšok na vysokoškolskom štúdiu, preto sú vhodní na testovanie  pôsobenia stresu 

v zmysle našej práce.  

Skúmali sme pôsobenie stresu  na vegetatívny nervový systém (tlak krvi, pulz) odvíjajúci 

sa od náročnosti skúšky, ktorú si sami ohodnotili ako najzávažnejšiu v prvom ročníku aj  

v kontexte  dĺžky prípravy na túto skúšku.  

Hypotézy 

H1 Systolický tlak krvi respondentov je bezprostredne pred skúškou vyšší než 

v pokoji  

H2 Diastolický tlak krvi respondentov je bezprostredne pred skúškou vyšší než 

v pokoji 

H3 Pulzová frekvencia je u respondentov bezprostredne pred skúškou vyššia než 

v pokoji 

H4 Hodnoty systolického tlaku krvi respondentov bezprostredne pred skúškou 

súvisia s dĺžkou prípravy študentov na skúšku 

H5 Hodnoty diastolického tlaku krvi respondentov bezprostredne pred skúškou 

súvisia s dĺžkou prípravy študentov na skúšku 
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H6 Hodnoty pulzovej frekvencie respondentov bezprostredne pred skúškou súvisia 

s dĺžkou prípravy študentov na skúšku 

Výsledky 

Tab. 1 Pohlavie a absolvovaná stredná škola (celý súbor) 

Pohlavie  

škola 
spolu 

zdravotnícka nezdravotnícka 

n % n % n % 

muži 17 73,91 6 26,09 23 100,00 

ženy 13 59,09 9 40,91 22 100,00 

spolu 30   15   45   

 

Deskriptívne štatistiky jednotlivých súborov 

Tlak krvi  

Tab. 2 Systolický tlak v odbore ošetrovateľstvo 

SYSTOLICKÝ  TLAK pokoj pred po 

 OŠE OŠE OŠE 

Mean 119,4000 119,6667 119,0000 

Standard Error 2,2841 3,4319 3,6904 

Median 120 120 115 

Mode 130 110 110 

Standard Deviation 8,8463 13,2916 14,2929 

Sample Variance 78,2571 176,6667 204,2857 

Špicatosť -0,0679 0,4043 -0,7264 

Šikmosť -0,6874 -0,3914 0,5707 

Range 30 50 45 

Minimum 100 90 100 

Maximum 130 140 145 

Sum 1791 1795 1785 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 4,8989 7,3606 7,9151 
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Tab. 3 Systolický tlak v odbore UZS 

SYSTOLICKÝ  TLAK  pokoj  pred   po 

 UZS UZS UZS 

Mean 112,13333 136,93333 135,46667 

Standard Error 3,2380 2,8826 3,5495 

Median 110 139 139 

Mode 100 126 144 

Standard Deviation 12,5406 11,1641 13,7470 

SampleVariance 157,2667 124,6381 188,9810 

Kurtosis -0,4174 -0,8978 -1,1281 

Skewness 0,5194 0,3511 -0,3305 

Range 41 37 45 

Minimum 94 121 110 

Maximum 135 158 155 

Sum 1682 2054 2032 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 6,9448 6,1825 7,6129 

 

 

Tab. 4 Systolický tlak v odbore FT 

SYSTOLICKÝ  TLAK  pokoj  pred   po 

 FYZIO FYZIO FYZIO 

Mean 113,3333 117,0000 117,3333 

Standard Error 2,8177 2,1712 1,7503 

Median 110 110 120 

Mode 100 110 120 

Standard Deviation 10,9131 8,4092 6,7788 

SampleVariance 119,0952 70,7143 45,9524 

Kurtosis -1,3496 -1,3688 -0,4226 

Skewness 0,1365 0,6154 -0,2167 

Range 30 20 25 

Minimum 100 110 105 

Maximum 130 130 130 

Sum 1700 1755 1760 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 6,0435 4,6568 3,7540 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

• Diastolický tlak 

 

Tab. 5 Diastolický tlak v odbore OŠE 

DIASTOLICKÝ  TLAK  pokoj  pred   po 

 OŠE OŠE OŠE 

Mean 76,4667 76,6667 79,3333 

Standard Error 2,2591 2,5198 2,0625 

Median 80 80 80 

Mode 80 80 80 

Standard Deviation 8,7494 9,7590 7,9881 

SampleVariance 76,5524 95,2381 63,8095 

Kurtosis -0,0681 -0,6462 1,4592 

Skewness -0,7081 -0,2759 -0,8422 

Range 30 30 30 

Minimum 60 60 60 

Maximum 90 90 90 

Sum 1147 1150 1190 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 4,8453 5,4044 4,4237 

Tab. 6 Diastolický tlak v odbore UZS 

DIASTOLICKÝ  TLAK  pokoj  pred   po 

 UZS UZS UZS 

Mean 77,0000 82,4000 86,6000 

Standard Error 1,8127 3,1544 3,2599 

Median 80 83 85 

Mode 80 73 77 

Standard Deviation 7,0204 12,2171 12,6254 

SampleVariance 49,2857 149,2571 159,4000 

Kurtosis 1,6609 -0,2066 -0,3868 

Skewness -0,8361 0,3639 0,4744 

Range 30 45 43 

Minimum 60 61 69 

Maximum 90 106 112 

Sum 1155 1236 1299 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 3,8878 6,7656 6,9917 
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Tab. 7 Diastolický tlak v odbore Fyzio 

DIASTOLICKÝ  TLAK  pokoj  pred   po 

 FYZIO FYZIO FYZIO 

Mean 74,4000 78,3333 77,0000 

Standard Error 2,5482 1,5936 2,8785 

Median 78 80 70 

Mode 80 80 70 

Standard Deviation 9,8691 6,1721 11,1484 

SampleVariance 97,4000 38,0952 124,2857 

Kurtosis -1,1377 0,9213 0,6840 

Skewness -0,1990 -0,5745 1,3348 

Range 30 25 35 

Minimum 60 65 65 

Maximum 90 90 100 

Sum 1116 1175 1155 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 5,4653 3,4180 6,1738 

 

• PULZ 

Tab. 8 Počet pulzov za minutu OŠE 

PULZ pokoj pred  po 

 OŠE OŠE OŠE 

Mean 80,0667 101,6000 89,8000 

Standard Error 2,7211 5,1702 4,1314 

Median 80 100 90 

Mode 80 100 90 

Standard Deviation 10,5388 20,0243 16,0009 

SampleVariance 111,0667 400,9714 256,0286 

Kurtosis -0,8687 -0,5927 1,6973 

Skewness 0,3178 -0,5150 0,8651 

Range 33 64 65 

Minimum 65 63 65 

Maximum 98 127 130 

Sum 1201 1524 1347 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 5,8362 11,0891 8,8610 
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Tab. 9 Počet pulzov za minutu UZS 

PULZ pokoj pred  po 

 UZS UZS UZS 

Mean 78,0667 90,0667 85,5333 

Standard Error 2,9832 4,4907 4,0236 

Median 78 89 84 

Mode 78 77 #NEDOSTUPNÝ 

Standard Deviation 11,5540 17,3924 15,5833 

SampleVariance 133,4952 302,4952 242,8381 

Kurtosis -0,2613 -0,4972 -0,3401 

Skewness 0,3754 0,1548 0,0310 

Range 41 61 56 

Minimum 61 60 59 

Maximum 102 121 115 

Sum 1171 1351 1283 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 6,3984 9,6316 8,6297 

 

Tab. 10 Počet pulzov za minutu FT 

PULZ pokoj pred  po 

 FYZIO FYZIO FYZIO 

Mean 73,4000 77,6000 83,0667 

Standard Error 2,8163 3,4056 4,4384 

Median 70 75 83 

Mode 70 69 66 

Standard Deviation 10,9074 13,1898 17,1900 

SampleVariance 118,9714 173,9714 295,4952 

Kurtosis 1,3199 0,1236 0,0685 

Skewness 1,1332 0,6994 0,8238 

Range 40 49 56 

Minimum 60 56 64 

Maximum 100 105 120 

Sum 1101 1164 1246 

Count 15 15 15 

Confidence Level(95,0%) 6,0403 7,3043 9,5195 

 

Testy rozdielov výšky tlakov 

 

• Systolický tlak 

▪ v kľude                 114,96  11,10 

▪ bezprostredne pred skúškou  124,53  14,08 

▪ po skúške    123,93  14,43 
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Vzhľadom na normalitu súborov sme štatistickú významnosť rozdielov v nameraných hodnotách 

overili odpovedajúcimi testami. 

Systolický tlak testovacia 

štatistika 
kritický obor p hodnota 

test  ( = 0,01) testované súbory t / w W p 

párový t - test v kľude vs. predsk -3,8871 (-; -2,4141 0,00017 

párový 

Wilcoxon 
v kľude vs. po sk -2,9730 (-; -2,3263 0,00147 

párový 

Wilcoxon 
pred vs. po skúške 0,2208 2,3263; ) 0,5874 

 

Rozdiel vo výške systolického tlaku respondentov v kľude a bezprostredne pred 

skúškou je štatisticky významný,  

Systolický tlak pred skúškou je signifikantne vyšší. Podobne je to aj v prípade nameraných 

hodnôt systolického tlaku v kľude a po skúške. 

Vyplýva to z p hodnôt testov, ktoré sú menšie ako zvolená hladina významnosti  = 0,01. 

Hodnoty testovacieho kritéria v oboch prípadoch patria do kritického oboru nulovej 

hypotézy. 

Ale hodnoty systolického tlaku respondentov bezprostredne pred skúškou a po 

skúške sa významne nelíšia, p = 0,5874.  

• diastolický tlak 

▪ v kľude               75,96  8,50 

▪ bezprostredne pred skúškou  79,12  9,79 

▪ po skúške    80,98  11,30 

Testovanie normality 

Normalita testovacia štatistika kritická hodnota normalita 

Shapiro - Wilk W Wkrit áno / nie 

v kľude 0,8728 0,9260 nie 

pred skúškou 0,9538 0,9260 áno 

po skúške 0,9381 0,9260 áno 

 

Vzhľadom na normalitu súborov sme štatistickú významnosť rozdielov v nameraných 

hodnotách diastolického tlaku overili odpovedajúcimi testami. 

Diastolický tlak testovacia 

štatistika 
kritický obor p hodnota 

test  ( = 0,01) testované súbory w / t W p 

párový 

Wilcoxon 
v kľude vs. predsk -1,4373 (-; -2,3263 0,0753 

párový 

Wilcoxon 
v kľude vs. po sk -2,5771 (-; -2,3263 0,00498 

párový t - test pred vs. po skúške -1,1552 (-; -2,4141 0,1271 
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Rozdiel vo výške diastolického tlaku respondentov v pokoji a bezprostredne pred 

skúškou nie je štatisticky významný, rovnako ako rozdiel v diastolickom tlaku pred 

skúškou a po skúške.  

Vypovedajú o tom p hodnoty testov, ktoré sú väčšie ako zvolená hladina významnosti  = 

0,01. Hodnoty testovacieho kritéria v týchto prípadoch nepatria do kritického oboru 

nulovej hypotézy a preto ju nemôžeme zamietnuť. 

V prípade hodnôt diastolického tlaku respondentov, ktoré sme namerali v kľude a po 

skúške bol preukázaný významný rozdiel, hodnoty tlaku v kľude sú signifikantne 

nižšie ako po skúške, p = 0,00498.  

Je zaujímavé, že diastolický tlak bol najvyšší po skúške. 

 

• pulz 

▪ v pokoji    77,18  11,12 

▪ bezprostredne pred skúškou  89,76  19,43 

▪ po skúške    86,13  16,15 

 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky tri súbory 7,4295 4,7696 0,00088 

 

Hodnota testovacieho kritéria F = 7,4295 patrí do kritického oboru nulovej hypotézy          

W =  4,7696; ), preto môžeme nulovú hypotézu o rovnosti priemerných hodnôt 

zamietnuť a konštatovať, že sa tieto hodnoty štatisticky významne odlišujú.  

 

Pretože sú údaje všetkých troch súborov normálne rozdelené použili sme párový t - test. 

Pulz testovacia 

štatistika 
kritický obor p hodnota 

test  ( = 0,01) testované súbory t W p 

párový t - test v kľude vs. predsk -5,0611 (-; -2,4141 3,939.10-6 

párový t - test v kľude vs. po sk -4,7650 (-; -2,4141 1,043.10-5 

párový t - test pred vs. po skúške 1,3055  2,3263; ) 0,0993 

  

Rozdiel v nameraných hodnotách pulzu respondentov v pokoji a bezprostredne pred 

skúškou, rovnako ako aj v pokoji a po skúške je štatisticky veľmi významný, čo je 
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zrejmé z p hodnôt daných testov (3,939.10-6 a 1,043.10-5). Pulz respondentov pred 

skúškou a po skúške sa významne nelíši ( p = 0,0993). 

Súvislosti 

Počet dní prípravy na skúšku 

Úlohu sme skúmali rôznych hľadísk: 

• s ohľadom na to, kedy boli hodnoty tlaku a pulzu merané 

 

• v pokoji 

o systolický tlak 

     počet dní prípravy     počet  študentov  hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej      n = 7  108,57  9,64 

 dva   n = 15  115,33  10,93 

 tri    n = 10  116,60  12,10 

 štyri a viac            n = 13  116,69  11,24 

 

Vzhľadom na to, že údaje všetkých súborov boli normálne rozdelené, sme rozdiely 

v nameraných hodnotách systolického tlaku overili Anova jedno faktorovým testom na 

hladine významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 0,9541 4,2986 0,4235 

 

Výsledok testu nie je signifikantný. Namerané hodnoty systolického tlaku študentov v 

pokoji sa štatisticky významne neodlišujú ani vzhľadom na to, koľko dní trvá 

príprava študentov na skúšku (p = 0,4235  0,01).  Dĺžka prípravy na skúšku 

neovplyvňuje hodnoty systolického tlaku. 

 

• diastolický tlak 

     počet dní prípravy     počet študentov hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej            n = 7  73,8611,58 
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 dva         n = 15  73,33   8,80 

 tri          n = 10  75,50  8,24 

 štyri a viac        n = 13  80,46  4,86 

Údaje všetkých súborov boli normálne rozdelené preto sme rozdiely v nameraných 

hodnotách diastolického tlaku overili Anova jednofaktorovým testom na hladine 

významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 1,9650 4,2986 0,1343 

 

Výsledok testu  nie je signifikantný. Namerané hodnoty diastolického tlaku študentov 

v pokoji sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvá príprava 

študentov na skúšku (p = 0,1343 0,01).  

• pulz 

počet dní prípravy          počet študentov              hodnoty pulzu 

 jeden alebo menej            n = 7  72,14  13,83 

 dva         n = 15  75,67    9,94 

 tri          n = 10  77,00  11,49 

 štyri a viac        n = 13  81,77 10,15 

Údaje všetkých súborov boli normálne rozdelené a tak sme rozdiely v nameraných 

hodnotách pulzu študentov v pokoji overili Anova jednofaktorovým testom na hladine 

významnosti  = 0,01. 

Nulová hypotéza: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 1,3408 4,2986 0,2744 
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Výsledok testu ani v tomto prípade nie je signifikantný. Namerané hodnoty pulzu 

študentov v pokoji sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvá ich 

príprava na skúšku (p = 0,2744 0,01).  

Záver: Pokiaľ sú študenti v pokoji, počet dní prípravy na skúšku nemá vplyv na 

výšku ich tlaku a pulzu. 

 

• bezprostredne pred skúškou 

o systolický tlak 

počet dní prípravy          počet študentov             hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej            n = 7  121,1422,79 

 dva         n = 15  123,00  8,52 

 tri          n = 10  121,8014,34 

 štyri a viac        n = 13  130,2313,31 

Vzhľadom na to, že údaje všetkých súborov boli normálne rozdelené, sme rozdiely 

v nameraných hodnotách systolického tlaku overili Anova jednofaktorovým testom na 

hladine významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 1,0322 4,2986 0,3884 

 

Výsledok testu nie je signifikantný. Namerané hodnoty systolického tlaku študentov 

bezprostredne pred skúškou sa štatisticky významne neodlišujú ani vzhľadom na to, 

koľko dní trvala ich príprava na skúšku (p = 0,3884 0,01).  

Počet dní prípravy študentov na skúšku nespôsobil významné zmeny ich systolického 

tlaku. 

• diastolický tlak 

počet dní prípravy          počet študentov               hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej            n = 7  74,007,96 

 dva         n = 15  76,809,81 

 tri          n = 10  78,609,11 
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 štyri a viac                     n = 13  85,009,25 

Údaje druhého súboru (2 dni prípravy) nepochádzajú z normálne rozdelenej populácie, 

preto sme rozdiely v nameraných hodnotách diastolického tlaku overili neparametrickou 

alternatívou Anova jednofaktorového testu, Kruskal - Wallisovým testom na hladine 

významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

H0: med1 = med2= med3= med4 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Kruskal - Wallis  K Kkrit p 

všetky štyri súbory 15,6701 11,3449 0,00132 

 

Výsledok testu je v tomto prípade signifikantný. Namerané hodnoty diastolického tlaku  

študentov, namerané bezprostredne pred skúškou sa s rastúcim počtom dní prípravy pred 

skúškou  štatisticky významne odlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvá príprava študentov 

na skúšku (p = 0,00132 0,01).  

Priemerné hodnoty diastolického tlaku zvyšujú. Teda počet dní prípravy študentov na 

skúšku štatisticky významne vplýva na výšku diastolického tlaku študentov. 

• pulz 

     počet dní prípravy            počet  študentov           hodnoty pulzu 

 jeden alebo menej            n = 7  95,2718,63 

 dva         n = 15  95,5317,91 

 tri          n = 10  86,7023,78 

 štyri a viac                     n = 13  89,5419,99 

Údaje všetkých štyroch súborov boli normálne rozdelené a tak sme rozdiely v nameraných 

hodnotách pulzu študentov v pokoji overili Anova jednofaktorovým testom na hladine 

významnosti  = 0,01. 

Nulová hypotéza: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 0,8761 4,2986 0,4614 
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Výsledok testu nie je ani v tomto prípade signifikantný. Namerané hodnoty pulzu 

študentov bezprostredne pred skúškou sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom 

na to, koľko dní sa študenti na skúšku pripravovali (p = 0,4614 0,01).  

Záver: Pokiaľ bol tlak a pulz meraný študentom bezprostredne pred skúškou, počet 

dní prípravy na skúšku nemá vplyv na výšku ich systolického tlaku a pulzu, ale 

diastolický tlak bol počtom dní prípravy ovplyvnený.  

 

• päť minút po skúške 

o systolický tlak 

počet dní prípravy         počet  študentov             hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej            n = 7  122,8620,94 

 dva         n = 15  123,5311,92 

 tri          n = 10  122,20 14,63 

 štyri a viac       n = 13  126,3114,44 

 

Vzhľadom na to, že údaje všetkých súborov neboli normálne rozdelené, rozdiely 

v nameraných hodnotách systolického tlaku sme overili Kruskal - Wallisovým testom na 

hladine významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Kruskal - Wallis  K Kkrit p 

všetky štyri súbory 2,5617 11,3449 0,4642 

 

Výsledok testu nie je signifikantný. Namerané hodnoty systolického tlaku študentov 

namerané 5 minút po skúške sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom na to, 

koľko dní trvala ich príprava na skúšku (p = 0,4642 0,01).  

Počet dní prípravy študentov na skúšku nespôsobil štatisticky významné zmeny ich 

systolického tlaku, ktorý bol meraný 5 minút po skúške. 

 

 

 

 



 

 

30 

• diastolický tlak 

     počet dní prípravy          počet študentov           hodnoty tlaku 

 jeden alebo menej            n = 7  74,71  8,36 

 dva         n = 15  79,479,83 

 tri          n = 10  80,7014,31 

 štyri a viac        n = 13  86,3110,50 

Údaje druhého súboru (2 dni prípravy) nepochádzajú z normálne rozdelenej populácie, preto sme 

rozdiely v nameraných hodnotách diastolického tlaku overili neparametrickou alternatívou 

Anova jednofaktorového testu, Kruskal - Wallisovým testom na hladine významnosti  = 

0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Kruskal - Wallis  K Kkrit p 

všetky štyri súbory 11,7612 11,3449 0,00825 

 

Výsledok testu je opäť v prípade diastolického tlaku signifikantný. Namerané 

hodnoty diastolického tlaku študentov, meraného 5 minút po skúške sú štatisticky 

významne odlišné s ohľadom na to, koľko dní trvala ich príprava na skúšku 

(p = 0,00132  0,01).  

Priemerné hodnoty diastolického tlaku študentov, namerané 5 minút po skúške sa 

s rastúcim počtom dní prípravy tiež rastú. Teda počet dní prípravy študentov na 

skúšku štatisticky významne ovplyvňuje výšku ich diastolického tlaku. 

 

• pulz 

         počet dní prípravy          počet  študentov       hodnoty pulzu 

 jeden alebo menej            n = 7  81,43 18,49 

 dva         n = 15  83,0711,36 

 tri          n = 10  89,3019,41 

 štyri a viac                     n = 13  89,7717,45 
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Údaje všetkých štyroch súborov sú normálne rozdelené,rozdiely v nameraných hodnotách 

pulzu študentov 5 minút po skúške,sme tedaoverili Anova jednofaktorovým testom 

na hladine významnosti  = 0,01. 

Nulová hypotéza: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 0,7123 4,2986 0,5503 

 

Výsledok testu nie je ani v tomto prípade signifikantný. Namerané hodnoty pulzu 

študentov, namerané päť minút po skúške, nie sú štatisticky významne odlišné vzhľadom 

na to, koľko dní sa študenti na skúšku pripravovali (p = 0,5503 0,01).  

Záver: Pokiaľ bol tlak a pulz meraný študentom 5 minút po skúške, počet dní 

prípravy na skúšku nemá vplyv na výšku ich systolického tlaku a pulzu, ale 

diastolický tlak bol (aj v tomto prípade)počtom dní prípravy ovplyvnený.  

 

Zisťovali sme, či sú namerané hodnoty tlaku krvi a pulzu, ovplyvňované konkrétnym 

počtom dní prípravy na skúšku. Testovali sme po dňoch. 

• s ohľadom na to, koľko dní venovali príprave na skúšku 

▪ 1 deň alebo menej 

o  systolický tlak 

  

priemerný tlak:  pokoj:108,57  pred: 121,14  po: 122,86  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                   

(najviac 1 deň prípravy) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,3440 (-; -3,1427 0,1222 

pred skúškouvs po skúške párový t -test -0,2521 (-; -3,1427  0,4047 

v pokoji vspo skúške(0,05) párový t -test -2,3092 (-; -1,9432  0,0302 

 

V prvých dvoch testoch nie je signifikantný, všetky p hodnoty sú väčšie ako hladina 

významnosti, ale rozdiel hodnôt meraných v pokoji a po je odlišný (po je vyšší - asi 

radosť) 
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V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku maximálne 1 deň, sa hodnoty 

systolického tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, 

sa štatisticky významne líšia len v prípade v pokoji a po skúške. 

 

•  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:73,86  pred: 74,00  po: 74,71  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                   

(najviac 1 deň prípravy) 

test 

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -0,0221 (-; -3,1427 0,4916 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,4508 (-; -3,1427  0,3340 

v pokoji vs po skúške párový t -test -0,1454 (-; -3,1427 0,4446 

 

Ani v prípade diastolického tlaku nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p hodnoty 

sú väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku maximálne 1 deň, sa hodnoty 

diastolického tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, 

štatisticky významne nelíšia. 

• pulz 

priemerný pulz:  pokoj:72,14  pred: 82,14  po: 81,43  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie                   

(najviac 1 deň prípravy) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,3088 (-; -3,1427 0,1193 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 0,1050 3,1427; ) 0,4599 

v pokoji vs po skúške párový t -test -1,7523 (-; -3,1427 0,0651 

 

V prípade pulzu študentov nie je ani jeden z testov signifikantný, opäť súvšetky p hodnoty 

väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku maximálne 1 deň, sa hodnoty pulzu 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky 

významne nelíšia. 
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• 2 dni prípravy 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:115,33  pred: 123,00  po: 123,53  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie (2 dni prípravy) 
test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t/z W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -3,0704 (-; -2,6245 0,0042 

pred skúškou vs po skúške párový Wilcoxon -0,1767 (-; -2,3263 0,4299 

v pokoji vs po skúške párový Wilcoxon -1,6068 (-; -2,3263 

(-; -2,6810 

 

0,0541 

 

V prípade nameraných hodnôt systolického tlaku v pokoji a bezprostredne pred 

skúškou, keď sa študenti pripravujú na skúšku 2 dni, je medzi nimi významný 

štatistický rozdiel. Hodnoty systolického tlaku sú bezprostredne pred skúškou 

výrazne väčšie ako v pokoji (p = 0,0042  0,01). V ostatných prípadoch nie sú 

výsledky testov signifikantné, obe p hodnoty sú väčšie ako hladina významnosti. 

•  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj: 73,33  pred: 76,80  po: 79,47  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                                 

(2 dni prípravy) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,0064 (-; -2,6245 0,1657 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,7990 (-; -2,6245 0,2188 

v pokoji vs po skúške(0,05) párový t -test -2,0275 (-; -1,7613 0,0310 

V prípade diastolického tlaku, keď sa študenti pripravujú na skúšku dva dni, je test hodnôt 

v pokoji a po skúške signifikantný na hladine významnosti 5% (p = 0,0310), tlak je po skúške 

vyšší ako v pokoji. Hodnoty diastolického tlaku vo zvyšných dvoch meraniach nie sú 

významne odlišné (p hodnoty sú väčšie ako hladina významnosti). 

• pulz 

priemerný pulz:  pokoj:75,67  pred: 95,53  po: 83,07  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie                                 

(2 dni prípravy) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -5,4140 (-; -2,6245 4,564.10-5 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 3,2746  2,6245; ) 0,0028 

v pokoji vs po skúške párový t -test -2,6914 (-; -2,6245 0,0088 
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V prípade nameraných hodnôt pulzu študentov je vo všetkých troch testoch signifikantný 

rozdiel medzi nimi. Všetky p hodnoty sú menšie ako zvolená hladina významnosti 0,01. 

Teda v prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku 2 dni, sa hodnoty pulzu merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky 

významne nelíšia. Najsignifikantnejší rozdiel je v meraní v pokoji a bezprostredne 

pred skúškou. Pred skúškou je významne rýchlejší. Po skúške významne klesne, ale 

stále je výrazne vyšší ako v pokoji. 

 

▪ tri dni prípravy 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj: 116,80  pred: 121,80  po: 122,20  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                   (3 dni 

prípravy) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,0870 (-; -2,8214  0,1526 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,1761 (-; -2,8214  

(-; -3,1427  
0,4321 

v pokoji vs po skúške (0,05) párový t -test  -1,0578 (-; -2,8214  

(-; -1,9432  
0,1589 

 

Ani v jednom z testov nie je preukázaný signifikantný rozdiel hodnôt, všetky p hodnoty sú 

väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku tri dni, sa hodnoty systolického tlaku 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky 

významne nelíšia. 

o  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:75,50  pred: 78,60  po: 80,70  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                   (3 dni 

prípravy) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

z W p 

v pokojivs pred skúškou párový Wilcoxon -0,6810 (-; -2,3263 

 
0,2479 

pred skúškou vs po skúške párový Wilcoxon -0,8771 (-; -2,3263 

(-; -3,1427 

 

0,1902 

v pokoji vs po skúške párový Wilcoxon -1,0512 (-; -2,3263 

(-; -3,1427 

 

0,1466 

 

V prípade diastolického tlaku nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p hodnoty sú 

väčšie ako hladina významnosti. 
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V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku 3 dni, sa hodnoty diastolického tlaku 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky 

významne nelíšia. 

• pulz 

priemerný pulz:  pokoj:77,00  pred: 86,70  po: 89,30  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie                   (3 dni 

prípravy) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokoji vs pred skúškou(0,05) párový t -test -1,9495 (-; -1,8331 0,0415 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,3986 (-; -2,8214  0,3497 

v pokoji vs po skúške(0,05) párový t -test -2,2849 (-; -1,8331  0,0241 

 

V prípade pulzu študentov, ktorí sa na skúšku pripravovali tri dni je štatisticky 

významný rozdiel v hodnotách nameraných v pokoji a bezprostredne pred skúškou 

a medzi hodnotami nameranými v pokoji a 5 minút po skúške. Obe p hodnoty sú 

menšie ako hladina významnosti  = 0,05. V treťom teste signifikantný rozdiel testom 

nebol preukázaný. 

Frekvencia pulzu je jednoznačne najnižšia v pokoji, ale zaujímavé je , že je najvyššia 

5 minút po skúške, ale nie štatisticky významne vyššia v porovnaní s frekvenciou 

pulzu bezprostredne pred skúškou. 

• 4 a viac dní prípravy 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj: 116,69   pred: 130,23 po: 126,31  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie                   (aspoň 4 

dni prípravy) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou(0,05) párový t -test -2,6245 (-; -1,7823  0,0111 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 0,8385  2,6810; ) 0,2091 

v pokoji vs po skúške  párový t -test  -1,7394 (-; -2,6810  0,0538 

 

Len v prvom teste, v ktorom bol testovaný rozdiel hodnôt systolického tlaku 

študentov, ktorí sa na skúšku pripravovali 4 alebo viac dní, v čase, keď boli v pokoji 

a bezprostredne pred skúškou, bol tento rozdiel signifikantný (p = 0,0111  0,05).  
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o  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:80,46  pred: 85,00  po: 86,31  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie                   (aspoň 

4 dni prípravy) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,4131 (-; -2,6810 0,0915 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,4080 (-; -2,6810 

(-; -3,1427 

 

0,3452 

v pokoji vs po skúške párový t -test -1,6280 (-; -2,6810 

(-; -3,1427 

 

0,0647 

 

V prípade diastolického tlaku študentov, keď ich príprava na skúšku trvala 4 a viac 

dní, nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p hodnoty sú väčšie ako hladina 

významnosti. 

V prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku aspoň 4 dni, sa hodnoty diastolického 

tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky 

významne nelíšia. 

• pulz 

             priemerný pulz:         pokoj:81,77  pred: 89,54  po: 89,77  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie                   (aspoň 

4 dni prípravy) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,6416 (-; -2,6810 0,0633 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,0424 (-; -2,6810) 0,4834 

v pokoji vs po skúške párový t -test -2,6168 (-; -1,7823  0,0113 

 

V prípade pulzu študentov, ktorí sa pripravovali na skúšku aspoň 4 dni, je 

signifikantný rozdiel v hodnotách pulzu, meraného v pokoji a päť minút po skúške (p 

= 0,0113). V ostatných testoch signifikantný rozdiel v nameraných hodnotách nie je. 

Teda v prípade, že sa študenti pripravujú na skúšku aspoň 4 dni, sa hodnoty pulzu merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky významne líšia len 

v prípade porovnania v pokoji a 5 minút po skúške. 
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✓ Náročnosť skúšky 

 

Úlohu sme skúmali z rôznych hľadísk: 

• v prvom rade s ohľadom na to, kedy boli hodnoty tlaku a pulzu merané 

▪ v pokoji 

o systolický tlak 

náročnosť skúšky počet študentov hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  112,00  10,49 

 tri         n = 18 114,94    9,05 

 štyri       n = 9  118,33  11,18 

 päť - najnáročnejšia     n = 12 113,92  14,49 

Študenti hodnotili náročnosť skúšky len stupnicou 2 - 5 (stupeň 1 - najmenej náročná neuviedli) 

Vzhľadom na to, že údaje všetkých súborov boli normálne rozdelené, sme rozdiely 

v nameraných hodnotách systolického tlaku overili Anova jednofaktorovým testom na 

hladine významnosti  = 0,01. 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 0,4373 4,2986 0,7275 

 

Výsledok testu nie je signifikantný. Namerané hodnoty systolickéhotlaku študentov v 

pokoji sa vzhľadom na náročnosť skúšky štatisticky významne neodlišujú 

(p = 0,7275 0,01).  

• diastolický tlak 

náročnosť skúšky počet študentov hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  75,1712,01 

 tri         n = 18 74,00   9,18 

 štyri       n = 9  77,78  5,07 

 päť - najnáročnejšia     n = 12 77,92  7,82 

Údaje vo všetkých súborov boli normálne rozdelené a tak sme rozdiely v nameraných hodnotách 

diastolického tlaku overili Anova jednofaktorovým testom na hladine významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 
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test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 0,6695 4,2986 0,5756 

 

Výsledok testu opäť nie je signifikantný. Namerané hodnoty diastolického tlaku študentov v pokoji 

sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom k tomu, ako je skúška náročná (p = 0,5756 0,01).  

• pulz 

náročnosť skúšky počet študentov hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  65,83  4,12 

 tri         n = 18  79,2812,61 

 štyri       n = 9  77,563,84 

 päť - najnáročnejšia     n = 12  79,4212,15 

Údaje súboru študentov, udávajúcich náročnosť skúšky stupňom 4, nie sú normálne 

rozdelené, preto sme rozdiely v nameraných hodnotách pulzu študentov v pokoji overili 

Kruskal - Wallisovým testom na hladine významnosti  = 0,01. 

Nulová hypotéza: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Kruskal -Wallis K Kkrit p 

všetky štyri súbory 28,4802 11,3449 2,880.10-6 

 

Výsledok testu je v tomto prípade signifikantný. Niektoré z tried nameraných hodnôt pulzu 

študentov v pokoji sa štatisticky významne odlišujú vzhľadom na to, ako náročná je skúška 

(p = 2,880.10-6 0,01).  

Poznámka: Hodnoty pulzu sú vzhľadom na náročnosť skúšky striedavé (nie rastúce). 

Ktorých tried sa týka významnosť rozdielu hodnôt,  sme overili post hoc testami. 

Meranie v pokoji 
test 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

náročnosť skúšky t / z W p 

dva vs tri Studentov t - test -2,6006 (-; -2,5176 0,0083 

dva vs štyri Mann - Whitney -3,0052 (-; -2,3263  0,0013 

dva vs päť Studentov t - test -2,6296 (-; -2,5835  0,0091 

tri vs štyri Mann - Whitney 0,2057 2,3263; ) 0,4168 

tri vs päť Studentov t - test -0,02999 (-; -2,4671  0,4881 

štyri vs päť Mann - Whitney -0,1421 (-; -2,3263  0,4443 
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Týka sa to len náročnosti 2 oproti všetkým ostatným, pretože v náročnosti dva je 

najmenšia hodnota. Ostatné priemerné hodnoty sa štatisticky významne neodlišujú, 

sú si odpovedajúce. 

▪ bezprostredne pred skúškou 

o systolický tlak 

náročnosť skúšky počet študentov hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  116,83  10,59 

 tri         n = 18 120,2213,38 

 štyri       n = 9  125,7813,69 

 päť - najnáročnejšia     n = 12 133,9212,99 

Študenti hodnotili náročnosť skúšky len stupnicou 2 - 5 (stupeň 1 - najmenej náročná neuviedli) 

Vzhľadom na to, že údaje prvého súboru neboli normálne rozdelené, sme rozdiely 

v nameraných hodnotách systolického tlaku overili Kruskal - Wallisovým testom na 

hladine významnosti  = 0,01. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Kruskal - wallis K Fkrit p 

všetky štyri súbory 26,2022 11,3449 4,172.10-6 

 

Výsledok testu je signifikantný. Hodnoty systolickéhotlaku študentov,namerané 

bezprostredne pred skúškou, sa vzhľadom na náročnosť skúšky štatisticky významne 

odlišujú (p = 4,172.10-6 0,01). Hodnoty sú rastúce, ale konkrétne ktoré dvojice sa 

významne odlišujú,  overíme post hoc testami. 

S rastúcou náročnosťou skúšky rastú aj hodnoty systolického tlaku.  

Nakoľko významne môžeme vyčítať z nasledovnej tabuľky. 

 

Meranie bezprostredne pred skúškou testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

náročnosť skúšky testsystolický tlak z / t W p 

dva vs tri Mann - Whitney 0,5667 (-; -2,3253  0,2843 

dva vs štyri Mann - Whitney -1,0607 (-; -2,3263  0,1446 

dva vs päť Mann - Whitney -1,9598 (-; -1,6449 0,0250 

tri vs štyri Studentov t - test -1,0093 (-; -2,4851  0,1612 

tri vs päť Studentov t - test -2,8387 (-; -2,4727 0,00425 

štyri vs päť Studentov t - test -1,4778 (-; -2,5524 0,0784 
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• diastolický tlak 

                 náročnosť skúšky                počet študentov               hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  77,17  5,49 

 tri         n = 18  74,61   9,74 

 štyri       n = 9  82,5610,16 

 päť - najnáročnejšia     n = 12  84,338,56 

Opäť boli údaje všetkých súborov normálne rozdelené a tak sme rozdiely v nameraných 

hodnotách diastolického tlaku overili Anova jednofaktorovým testom na hladine 

významnosti  = 0,05. 

Testovali sme nulovú hypotézu: 

test  ( = 0,05) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

všetky štyri súbory 2,9177 2,8387 0,0458 

 

Údaje však majú len čiastočne stúpajúci charakter, prvá hodnota je väčšia ako druhá. 

Výsledok je signifikantný na hladine významnosti 5%. Post hoc testami po dvojiciach 

overíme významnosť rozdielov priemerných hodnôt. 

Meranie bezprostredne pred skúškou testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

náročnosť skúšky test diastolický tlak t W p 

dva vs tri Studentov t - test 0,6056 1,7171; ) 0,2755 

dva vs štyri Studentov t - test -1,1794 (-; -1,7709 0,1297 

dva vs päť Studentov t - test -1,6712 (-; -1,7531 0,0577 

tri vs štyri Studentov t - test -1,9704 (-; -1,7081 0,02998 

tri vs päť Studentov t - test -2,5603 (-; -2,4727  0,0082 

štyri vs päť Studentov t - test -0,2982 (-; -1,7341 0,3845 

 

Výsledok testu je signifikantný v prípade porovnania hodnôt súborov s náročnosťou 

3 a 4 ( = 0,05) a náročnosťou 3 a 5 ( = 0,01).  

Teda hodnoty diastolického tlaku študentov, namerané bezprostredne pred skúškou, 

sa štatisticky významne odlišujú vzhľadom na to, ako je skúška náročná. 

Najvýraznejší rozdiel: náročnosť 3 a náročnosť 5. 
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• pulz 

náročnosť skúšky                      počet študentov hodnoty tlaku 

 dva            n = 6  68,837,05 

 tri         n = 18 95,2819,52 

 štyri       n = 9  91,6722,43 

 päť - najnáročnejšia     n = 12 90,5015,49 

Údaje všetkých súborov hodnôt pulzu študentov, meraného bezprostredne pred skúškou sú 

normálne rozdelené, rozdiely v nameraných hodnotách pulzu sme overili jednofaktorovým 

Anova testom na hladine významnosti  = 0,01. 

Nulová hypotéza: 

test  ( = 0,01;  = 0,01) testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

Anova jeden faktor F Fkrit p 

 = 0,01 3,1986 4,3126 0,0335 

 = 0,05 3,1986 2,8387 0,0335 

 

Výsledok testu je v tomto prípade signifikantný na hladine významnosti  = 0,05. 

Niektoré z tried nameraných hodnôt pulzu študentov bezprostredne pred skúškou sa 

štatisticky významne odlišujú vzhľadom na to, ako je skúška náročná (p = 0,0335 

0,05).  

Post hoc testy ukážu, o ktoré dvojice náročnosti skúšky sa jedná, pretože hodnoty 

pulzu sú s narastajúcou náročnosťou striedavé. 

Meranie bezprostredne pred skúškou testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

náročnosť skúšky test diastolický tlak t W p 

dva vs tri Studentov t - test -3,2082 (-; -2,5083  0,0020 

dva vs štyri Studentov t - test -2,8495 (-; -2,7638 0,0086 

dva vs päť Studentov t - test -3,0481 (-; -2,6025 0,0041 

tri vs štyri Studentov t - test 0,4315  2,4851; ) 0,3349 

tri vs päť Studentov t - test 0,7120  2,4727; ) 0,2413 

štyri vs päť Studentov t - test 0,1613  2,5524; ) 0,4368 

 

Signifikantný rozdiel je v porovnaniach náročnosti 2 s ostatnými. Je tomu tak preto, 

lebo priemerná hodnota pulzu náročnosti 2 je výrazne nižšia ako ostatné hodnoty, 

ktoré sa už významne od seba nelíšia. 
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• s ohľadom na konkrétny stupeň hodnotenia náročnosti  skúšky 

▪ náročnosť dva        n = 6 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:112,00  pred: 116,83  po: 122,83  

Nulová hypotéza v testoch 

Meranie         ( = 0,01)          

(náročnosť skúšky 2) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

z / t W p 

v pokojivs pred skúškou párový Wicoxon -1,4900 (-; -3,3263 0,0681 

pred skúškou vs po skúške párový Wicoxon -1,3780 (-; -3,3263 0,0841 

v pokoji vs po skúške (0,05) párový t -test  -2,0864 (-; -2,0150 0,0457 

 

V prvých dvoch testoch nie je signifikantný, všetky p hodnoty sú väčšie ako hladina 

významnosti, ale rozdiel hodnôt meraných v pokoji a po je odlišný (po je vyšší - asi 

radosť) 

V prípade, že je náročnosť skúšky vyjadrená 2, sa hodnoty systolického tlaku merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, štatisticky významne líšia 

len v prípade merania v pokoji a po skúške (p = 0,0457). 

•  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:75,17  pred: 77,17  po: 78,67  

Vo všetkých troch testoch  

Meranie        ( = 0,01)           

(náročnosť skúšky 2) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -0,3222 (-; -3,3649 0,3802 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,7276 (-; -3,3649 0,2497 

v pokoji vs po skúške párový t -test -0,6609 (-; -3,3649 0,2690 

 

Ani v prípade diastolického tlaku nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p 

hodnoty sú väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa je náročnosť skúšky študentmi hodnotená stupňom 2, sa hodnoty 

diastolického tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, 

štatisticky významne nelíšia. Všetky p sú väčšie ako hladina významnosti 

• pulz 

priemerný pulz:  pokoj:65,83  pred: 68,83  po: 81,43  

Nulové hypotézy v testoch  
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Meranie          ( = 0,01)         

(náročnosť skúšky 2) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,1339 (-; -3,3649 0,1541 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,5195 (-; -3,3649  0,3128 

v pokoji vs po skúške párový t -test -1,3449 (-; -3,3649 0,1182 

 

V prípade pulzu študentov nie je ani jeden z testov signifikantný, opäť sú všetky p 

hodnoty väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že študenti označili náročnosť skúšky ako 2, sa hodnoty pulzu merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky 

významne nelíšia. 

▪ Náročnosť  tri            n = 18 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:114,94  pred: 120,22  po: 121,61 

Vo všetkých troch testoch  

Meranie         ( = 0,01)          

(náročnosť skúšky 3) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,5105 (-; -2,5669 0,0746 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,4924 (-; -2,5669  0,3144 

v pokoji vs po skúške (0,05) párový t -test  -1,6636 (-; -2,5669  0,0573 

 

Ani v jednom z testov nebol preukázaný štatisticky významný rozdiel nameraných 

hodnôt. 

V prípade, že je náročnosť skúšky vyjadrená ako 3, sa hodnoty systolického tlaku 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom 

štatisticky významne nelíšia. 

•  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:74,00  pred: 74,61  po: 75,33  

Vo všetkých troch testoch  n = 18 

Meranie        ( = 0,01)                     

(náročnosť skúšky 3) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -0,1929 (-; -2,5669 0,4247 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,2743 (-; -2,5669 

(-; -3,3649 

 

0,3936 

v pokoji vs po skúške párový t -test -0,4303 (-; -2,5669 0,3362 
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Ani v prípade diastolického tlaku nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p 

hodnoty sú väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa je náročnosť skúšky študentmi hodnotená stupňom 3, sa hodnoty 

diastolického tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, 

štatisticky významne nelíšia. 

o pulz 

priemerný pulz:  pokoj:79,28  pred: 95,28  po: 85,50  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie          ( = 0,01)                   

(náročnosť skúšky 2) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -4,2772 (-; -2,5669 0,00026 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 2,7135  2,5669; ) 0,0074 

v pokoji vs po skúške( = 0,05) párový t -test -2,3859 (-; -1,7396 0,0145 

 

V prípade, že študenti označili náročnosť skúšky ako 3, sa hodnoty pulzu merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky 

významne odlišujú. Najvýraznejšie vyššia oproti zvyšným dvom hodnotám, je 

hodnota pulzu, meraného  bezprostredne pred skúškou. 

• náročnosť štyri n = 9 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:118,33  pred: 125,78  po: 120,89 

Nulové hypotézy vo všetkých troch testoch  

Meranie         ( = 0,01)          

(náročnosť skúšky 4) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,4033 (-; -2,8965 0,0991 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 0,8484  2,8965; ) 0,2104 

v pokoji vs po skúške  párový t -test  -0,4127 (-; -2,8965 0,3453 

 

Ani v jednom z testov nebol preukázaný štatisticky významný rozdiel nameraných hodnôt. 

V prípade, že je náročnosť skúšky vyjadrená ako 4, sa hodnoty systolického tlaku merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky významne 

nelíšia.  

o  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:77,78  pred: 82,56  po: 79,11  
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Nulové hypotézy vo všetkých troch testoch  

Meranie        ( = 0,01)                     

(náročnosť skúšky 4) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -1,0504 (-; -2,8965 0,1621 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 0,8112  2,8965; ) 0,2204 

v pokoji vs po skúške párový t -test -0,6154 (-; -2,8965 0,2777 

V prípade diastolického tlaku nie je ani jeden z testov signifikantný, všetky p hodnoty sú 

väčšie ako hladina významnosti. 

V prípade, že sa je náročnosť skúšky študentmi hodnotená stupňom 4, sa hodnoty 

diastolického tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, 

štatisticky významne nelíšia. 

o pulz 

priemerný pulz:  pokoj:77,56  pred: 91,67  po: 84,89  

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie          ( = 0,01)                   

(náročnosť skúšky 4) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový Wicoxon -1,4809 (-; -2,3263 0,0820 

pred skúškou vs po 

skúške 
párový t -test 0,8904  2,8965; ) 0,1996 

v pokoji vs po skúške  párový Wilcoxon -2,1362 (-; -2,3263 0,0163 

 

V prípade, že študenti označili náročnosť skúšky stupňom4, sa hodnoty pulzu merané 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky 

významne odlišujú v porovnaní pokoj a po skúške. Ostatné hodnoty sa štatisticky 

významne nelíšia. 

▪ náročnosť päť     n = 12 

o  systolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj:113,92 pred: 133,92 po: 130,25 

Nulové hypotézy vo všetkých troch testoch  

Meranie         ( = 0,01)          

(náročnosť skúšky 5) 

test 

systolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokojivs pred skúškou párový t -test -3,5490 (-; -2,7181 0,0023 

pred skúškou vs po skúške párový t -test 0,8612  2,7181; ) 0,2037 

v pokoji vs po skúške párový t -test  -2,9706 (-; -2,7181 0,0064 
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V prípade, že je náročnosť skúšky vyjadrená stupňom5, sa hodnoty systolického 

tlaku merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom 

štatisticky významne odlišujú.  

•  diastolický tlak 

priemerný tlak:  pokoj: 77,92  pred: 84,33  po: 92,00  

Nulové hypotézy vo všetkých troch testoch  

Meranie        ( = 0,01)                     

(náročnosť skúšky 5) 

test  

diastolický tlak 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokoji vs pred skúškou(=0,05) párový t -test -1,9683 (-;-1,7959 0,0374 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -3,0785 (-;-2,7181 0,0053 

v pokoji vs po skúške párový t -test -3,5746 (-;-2,7181 0,0022 

 

V prípade diastolického tlaku je pre každý z testov signifikantný, všetky p hodnoty sú 

menšie ako hladina významnosti. 

o pulz 

priemerný pulz:  pokoj: 79,28  pred: 90,50  po: 95,00 

Nulové hypotézy v testoch  

Meranie          ( = 0,01)                   

(náročnosť skúšky 5) 

test  

pulz 

testovacia štatistika kritický obor P hodnota 

t W p 

v pokoji vs pred skúškou(=0,05) párový t -test -2,7020 (-; -1,7959 0,0103 

pred skúškou vs po skúške párový t -test -0,8166 (-; -2,7181 0,2158 

v pokoji vs po skúške  párový t -test -3,3939 (-; -2,7181 0,0030 

 

V prípade, že študenti označili náročnosť skúšky stupňom 5, sa hodnoty pulzu 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom 

štatisticky významne odlišujú v porovnaniach pokoj a pred skúškou i pokoj a po 

skúške. 

Energetické nápoje 

Študijný odbor 

Energetické nápoje 
spolu 

áno nie 

n % n % n 

OŠE 3 21,43 12 38,71 15 

UZS 7 50,00 8 25,81 15 

FYZIO 4 28,57 11 35,48 15 

spolu 14 100,00 31 100,00 45 
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Študijný odbor 

Energetické nápoje 
spolu 

áno nie 

n % n % n % 

OŠE 3 20,00 12 80,00 15 100,00 

UZS 7 46,67 8 53,33 15 100,00 

FYZIO 4 26,67 11 73,33 15 100,00 

spolu 14 31,11 31 68,89 45 100,00 

Testovanie 

Rozdiely vzhľadom na používanie energetických nápojov 

• systolický tlak 

✓ pokoj 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  114,43  12,39   

▪ nie  n = 31  115,19  10,68 

Systolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje je v pokoji nižší ako systolický 

tlak tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Či je rozdiel týchto tlakov štatisticky 

významný, overíme testovaním. 

Nakoľko sú údaje oboch súborov normálne rozdelené testujeme rozdiel hodnôt 

systolického tlaku daných súborov Studentovým t -testom 

 

Systolický tlak v pokoji 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie -0,2117 (-; -2,4163  0,4167 

 

Systolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje nie je štatisticky významne 

odlišný (v pokoji) od systolického tlaku študentov, ktorí energetické nápoje nepožili (p = 

0,4167 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

✓ bezprostredne pred skúškou 

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt systolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného bezprostredne pred skúškou, testujeme Studentovým 

t –testom 
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Systolický tlak bezprostredne pred skúškou 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie 1,3272  2,4163; ) 0,0957 

 

Hodnoty systolického tlaku študentov, ktorí požili energetické nápoje, nie sú štatisticky 

významne odlišné (bezprostredne pred skúškou) od hodnôt systolického tlaku študentov, 

ktorí energetické nápoje nepožili (p = 0,0957 a je väčšia ako hladina významnosti  = 

0,01). 

Päť minút po skúške 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  128,86  13,21   

▪ nie  n = 31  121,71  14,61 

Systolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje je 5 minút po skúške vyšší 

ako systolický tlak tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Významnosť 

rozdielu týchto tlakov štatisticky overíme.  

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt systolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného päť minút po skúške, testujeme opäť Studentovým t -

testom 

Systolický tlak 5 minút po skúške 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie 1,5632  2,4163; ) 0,0627 

 

Aj v tomto prípade nie sú hodnoty systolického tlaku študentov, ktorí požili energetické 

nápoje štatisticky významne odlišné (5 minút po skúške) od hodnôt systolického tlaku 

študentov, ktorí energetické nápoje nepožili (p = 0,0627 a je väčšia ako hladina 

významnosti  = 0,01). 

• diastolický tlak 

 

✓ pokoj 

Nakoľko sú údaje druhého súboru nie sú normálne rozdelené, testujeme rozdiel hodnôt 

diastolického tlaku daných súborov Mann - Whitney testom. 
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Diastolický tlak v pokoji 

Mann - Whitney testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje z W p 

áno vs nie -0,7564 (-; -2,3263  0,7794 

 

Diastolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje nie je štatisticky významne 

odlišný (v pokoji) od diastolického tlaku študentov, ktorí energetické nápoje nepožili (p = 

0,7794 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

bezprostredne pred skúškou 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  80,64  13,22   

▪ nie  n = 31  78,45  7,95 

Systolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje je bezprostredne pred 

skúškou vyšší ako systolický tlak tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Či 

je rozdiel týchto tlakov aj štatisticky významný, overíme testovaním. 

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt diastolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného bezprostredne pred skúškou, testujeme Studentovým 

t -testom 

Diastolický tlak bezprostredne pred skúškou 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie 0,6910  2,4163; ) 0,2467 

 

Hodnoty diastolického tlaku študentov, ktorí požili energetické nápoje, nie sú štatisticky 

významne odlišné (bezprostredne pred skúškou) od hodnôt diastolického tlaku študentov, 

ktorí energetické nápoje nepožili (p = 0,2467 a je väčšia ako hladina významnosti  = 

0,01). 

päť minút po skúške 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  85,43  12,79   

▪ nie  n = 31  78,97  10,15 
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Diastolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje, je 5 minút po skúške vyšší ako 

diastolický tlak tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili.  

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt diatolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného päť minút po skúške, testujeme opäť Studentovým t -

testom 

Diastolický tlak 5 minút po skúške 

Studentov t - test ( = 0,05) testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie 1,8220  1,6811; ) 0,0377 

 

Hodnoty diastolického tlaku študentov, ktorí požili energetické nápoje sú štatisticky 

významne odlišné (5 minút po skúške) od hodnôt diastolického tlaku študentov, ktorí 

energetické nápoje nepožili (p = 0,0627 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

Pulz 

✓ pokoj 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  74,43  10,33   

▪ nie  n = 31  78,42  11,40 

Pulz tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje je v pokoji pomalší ako pulz tých 

študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Významnosť rozdielu v hodnotách pulzu 

skupín študentov overíme testovaním. 

Nakoľko sú údaje oboch súborov normálne rozdelené testujeme rozdiel hodnôt 

systolického tlaku daných súborov Studentovým t -testom 

Pulz v pokoji 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie -1,1177 (-; -2,4163  0,1349 

 

Pulz študentov, ktorí požili energetické nápoje nie je štatisticky významne odlišný (v 

pokoji) od pulzu študentov, ktorí energetické nápoje nepožili (p = 0,1349 a je väčšia ako 

hladina významnosti  = 0,01). 
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Bezprostredne pred skúškou 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  85,79  21,34   

▪ nie  n = 31  91,55  18,59 

Pulz  študentov, ktorí požili energetické nápoje je bezprostredne pred skúškou pomalší ako 

pulz tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Či je rozdiel týchto hodnôt pulzu aj 

štatisticky významný, overíme testovaním. 

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt systolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného bezprostredne pred skúškou, testujeme Studentovým 

t -testom 

Pulz bezprostredne pred skúškou 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie -0,9196  2,4163; ) 0,1815 

 

Hodnoty pulzu študentov, ktorí požili energetické nápoje, nie sú štatisticky významne 

odlišné (bezprostredne pred skúškou) od hodnôt pulzu študentov, ktorí energetické 

nápoje nepožili (p = 0,1815 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

Päť minút po skúške 

energetické nápoje: 

▪ áno  n = 14  82,14  15,42   

▪ nie  n = 31  87,94  16,39 

Pulz študentov, ktorí požili energetické nápoje je 5 minút po skúške pomalší ako pulz tých 

študentov, ktorí energetické nápoje nepožili. Významnosť rozdielu týchto hodnôt pulzu 

štatisticky, overíme.  

Údaje oboch súborov sú normálne rozdelené, preto rozdiel hodnôt systolického tlaku 

daných súborov študentov, meraného päť minút po skúške, testujeme opäť Studentovým t -

testom 

Systolický tlak 5 minút po skúške 

Studentov t - test testovacia štatistika kritický obor p hodnota 

energetické nápoje t W p 

áno vs nie -1,1174  2,4163; ) 0,1350 
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Aj v tomto prípade nie sú hodnoty pulzu študentov, ktorí požili energetické nápoje 

štatisticky významne odlišné (5 minút po skúške) od hodnôt pulzu študentov, ktorí 

energetické nápoje nepožili (p = 0,1350 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

A teraz testovanie z inej strany - párové testy (porovnávame hodnoty v rámci časového 

obdobia u tých študentov, ktorí požili energetické nápoje zvlášť a zvlášť u tých, ktorí tieto 

nápoje nepožili). 

• Fajčenie 

Počet fajčiacich študentov v % 

odbor OŠE UZS FYZIO celkom 

fajčenie 33,33% 26,67% 26,67% 28,89% 

 

▪ študijný odbor OŠE 

 OŠE fajčenie systolický tlak  diastolický tlak pulz 

meranie nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari 

v pokoji 119,40 123,20 76,47 75,40 80,07 80,00 

pred skúškou 119,67 131,00 76,67 80,00 101,60 116,20 

po skúške 119,00 123,00 79,33 78,00 89,80 91,60 

  

▪ študijný odbor UZS 

 UZS fajčenie systolický tlak  diastolický tlak pulz 

meranie  nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari 

v pokoji 110,45 116,75 79,09 71,25 78,73 76,25 

pred skúškou 131,91 150,75 78,18 94,00 89,64 91,25 

po skúške 135,82 134,50 85,09 90,75 82,73 93,25 

 

▪ študijný odbor FYZIO 

FYZIO fajčenie systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie  nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari nefajčiari fajčiari 

v pokoji 114,00 111,50 73,55 76,75 69,18 85,00 

pred skúškou 117,73 115,00 78,64 77,50 74,18 87,00 

po skúške 117,27 117,50 75,91 80,00 80,00 91,50 

 

• káva 

 

Počet študentov pijúcich kávu v % 

odbor OŠE UZS FYZIO celkom 

fajčenie 66,67% 46,67% 53,33% 55,56% 
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▪ študijný odbor OŠE 

 OŠE káva systolický tlak diastolický tlak pulz 

 meranie káva áno káva nie káva áno káva nie káva áno káva nie 

v pokoji 119,20 119,50 78,40 75,50 76,90 79,50 

pred skúškou 117,00 121,00 78,00 76,00 94,60 89,63 

po skúške 119,00 119,00 78,00 80,00 82,30 84,25 

 

▪ študijný odbor UZS 

 UZS káva systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie  káva áno káva nie káva áno káva nie káva áno káva nie 

v pokoji 110,63 113,86 78,75 75,00 79,50 76,43 

pred skúškou 134,63 139,57 79,00 86,29 89,63 90,57 

po skúške 134,88 136,14 87,25 85,86 84,25 87,00 

 

▪ študijný odbor FYZIO 

 FYZIO káva systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie  káva áno káva nie káva áno káva nie káva áno káva nie 

v pokoji 110,43 115,88 72,86 75,75 74,14 72,75 

pred skúškou 114,29 119,38 75,71 80,63 75,00 79,88 

po skúške 116,43 118,13 78,57 75,63 83,43 82,75 

 

Konzumovanie liekov bolo zaznamenané iba u jedného študenta  z odboru OŠE a UZS len 

jeden študent, z odboru FYZIO 5 študentov. 

 

• Šport 

 

Počet športujúcich študentov v % 

odbor OŠE UZS FYZIO celkom 

šport 20,00% 20,00% 66,67% 35,56% 

 

▪ študijný odbor OŠE 

 OŠE šport systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie  šport nie šport áno šport nie šport áno šport nie šport áno 

v pokoji 120,50 115,00 76,00 78,33 79,33 83,00 

pred skúškou 121,67 111,67 78,33 70,00 100,75 105,00 

po skúške 100,75 111,67 80,00 76,67 87,17 100,33 
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▪ študijný odbor UZS 

 UZS šport systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie  šport nie šport áno šport nie šport áno šport nie šport áno 

v pokoji 110,58 118,33 77,08 76,67 77,58 80,00 

pred skúškou 137,08 136,33 83,50 78,00 89,08 94,00 

po skúške 133,58 143,00 86,83 85,67 85,17 87,00 

 

 

▪ študijný odbor FYZIO 

 FYZIO šport systolický tlak diastolický tlak pulz 

meranie šport nie šport áno šport nie šport áno šport nie šport áno 

v pokoji 109,20 115,40 75,40 73,90 83,60 68,30 

pred skúškou 116,00 117,50 78,00 78,50 87,40 72,70 

po skúške 116,00 118,00 78,00 76,50 90,60 79,30 

 

 

Vyhodnotenie hypotéz 

Hypotézy 

H1 Systolický tlak krvi respondentov je bezprostredne pred skúškou vyšší než 

v pokoji  

Rozdiel vo výške systolického tlaku respondentov v kľude a bezprostredne pred skúškou je 

štatisticky významný.  

H2 Diastolický tlak krvi respondentov je bezprostredne pred skúškou vyšší než 

v pokoji 

Rozdiel vo výške diastolického tlaku respondentov v pokoji a bezprostredne pred skúškou 

nie je štatisticky významný. 

H3 Pulzová frekvencia je u respondentov bezprostredne pred skúškou vyššia než 

v pokoji 

Rozdiel v nameraných hodnotách pulzu respondentov v pokoji a bezprostredne pred 

skúškou, rovnako ako aj v pokoji a po skúške je štatisticky veľmi významný. 

H4 Hodnoty systolického tlaku krvi respondentov bezprostredne pred skúškou 

súvisia s dĺžkou prípravy študentov na skúšku. 

Namerané hodnoty systolického tlaku študentov bezprostredne pred skúškou sa štatisticky 

významne neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvala ich príprava na skúšku. 
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H5 Hodnoty diastolického tlaku krvi respondentov bezprostredne pred skúškou 

súvisia s dĺžkou prípravy študentov na skúšku 

Namerané hodnoty diastolického tlaku študentov bezprostredne pred skúškou sa štatisticky 

významne odlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvala ich príprava na skúšku. 

H6 Hodnoty pulzovej frekvencie respondentov bezprostredne pred skúškou súvisia 

s dĺžkou prípravy študentov na skúšku 

Namerané hodnoty pulzu študentov bezprostredne pred skúškou sa štatisticky významne 

neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní trvala ich príprava na skúšku 

 

DISKUSIA 

 

Do výskumného súboru bolo celkovo zaradených 45 študentov prvých ročníkov v odbore 

ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia. Z nich bolo 23 mužov a 22 

žien. Štatistickými metódami sme overovali vplyv stresu – stresovej situácie, na 

vegetatívny nervový systém študentov, vyjadrených hodnotami krvného tlaku a pulzovej 

frekvencie. Priemerné hodnoty systolického tlaku celého súboru boli; v kľude  114,96,  

bezprostredne  pred  skúškou 124,53, po skúške 123,93.  

Rozdiel vo výške systolického tlaku respondentov v kľude a bezprostredne pred 

skúškou je štatisticky významný, Systolický tlak pred skúškou je signifikantne vyšší. 

Podobne je to aj v prípade nameraných hodnôt systolického tlaku v kľude a po skúške. 

Ale hodnoty systolického tlaku respondentov bezprostredne pred skúškou a po 

skúške sa významne nelíšia, p = 0,5874.  

Priemerné hodnoty diastolického tlaku v kľude boli  75,96  8,50, bezprostredne pred 

skúškou 79,12  9,79, po skúške 80,98  11,30. Rozdiel vo výške diastolického tlaku 

respondentov v kľude a bezprostredne pred skúškou nie je štatisticky významný, 

rovnako ako rozdiel v diastolickom tlaku pred skúškou a po skúške. V prípade 

hodnôt diastolického tlaku respondentov, ktoré sme namerali v kľude a po skúške bol 

preukázaný významný rozdiel, hodnoty tlaku v kľude sú signifikantne nižšie ako po 

skúške, p = 0,00498. Je zaujímavé, že diastolický tlak bol najvyšší po skúške. 

Priemerné hodnoty pulzu v pokoji boli 77,18  11,12, bezprostredne pred skúškou 89,76 

 19,43, po skúške 86,13  16,15. Rozdiel v nameraných hodnotách pulzu respondentov 

v pokoji a bezprostredne pred skúškou, rovnako ako aj v pokoji a po skúške je štatisticky 

veľmi významný. Pulz respondentov pred skúškou a po skúške sa významne nelíši  
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Zisťovali sme, aké faktory môžu pozitívne resp. negatívne ovplyvniť pôsobenie 

predskúškového stresu u študentov. 

Overovali sme aké sú namerané hodnoty tlaku krvi a pulzu v súvislosti s počtom dní 

prípravy na skúšku respondentov. Namerané hodnoty systolického tlaku študentov 

v pokoji, ani tesne pred skúškou, sa štatisticky významne neodlišujú vzhľadom na to, 

koľko dní trvá príprava študentov na skúšku.  Rovnaký výsledok v hodnotách 

systolického tlaku sme zaznamenali aj tesne po skúške. 

Namerané hodnoty diastolického tlaku študentov, namerané bezprostredne pred 

skúškou sa však s rastúcim počtom dní prípravy pred skúškou štatisticky významne 

odlišujú.  

Namerané hodnoty pulzu študentov bezprostredne pred skúškou sa štatisticky 

významne neodlišujú vzhľadom na to, koľko dní sa študenti na skúšku pripravovali. 

Zisťovali sme, či sú namerané hodnoty tlaku krvi a pulzu, ovplyvňované konkrétnym 

počtom dní prípravy na skúšku. Ani v tomto prípade neboli zistené signifikantné rozdiely. 

Jediný signifikantný výsledok testovania bol zaznamenaný v prípade pulzu študentov, 

ktorí sa pripravovali na skúšku aspoň 4 dni, kde bol zaznamenaný signifikantný rozdiel 

v hodnotách pulzu, meraného v pokoji a päť minút po skúške (p = 0,0113). 

Štatistickými metódami sme overovali závislosť náročnosti skúšky a výšky tlaku krvi 

a pulzovej frekvencie. Študenti označili náročnosť skúšky stupňom 1 až 5 v smere 

náročnosti. Výsledok testu nie je signifikantný. Namerané hodnoty tlaku krvi študentov v 

pokoji sa vzhľadom na náročnosť skúšky štatisticky významne neodlišujú.  

Hodnoty systolického aj diastolického tlaku však s rastúcou náročnosťou skúšky 

rastú(p = 4,172.10-6 0,01). Hodnoty tlaku študentov, namerané bezprostredne pred 

skúškou, sa štatisticky významne odlišujú vzhľadom na to, ako je skúška náročná. 

V prípade, že je náročnosť skúšky vyjadrená stupňom 5, sa hodnoty systolického tlaku 

merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky 

významne odlišujú.  

Hodnoty pulzu sú vzhľadom na náročnosť skúšky striedavé (nie rastúce). V prípade, že 

študenti označili náročnosť skúšky ako 3, sa hodnoty pulzu merané v pokoji, bezprostredne 

pred skúškou a päť minút po nej, navzájom štatisticky významne odlišujú. 

Najvýraznejšie vyššia oproti zvyšným dvom hodnotám, je hodnota pulzu, meraného  

bezprostredne pred skúškou. V prípade, že študenti označili náročnosť skúšky 

stupňom 5, sa hodnoty pulzu merané v pokoji, bezprostredne pred skúškou a päť 



 

 

57 

minút po nej, navzájom štatisticky významne odlišujú v porovnaniach pokoj a pred 

skúškou i pokoj a po skúške. 

Z výsledkov je zrejmé, že hodnoty tlaku krvi aj pulzová frekvencia súvisia 

a náročnosťou skúšky.  

Zistili sme, že z celého súboru 14 respondentov používalo počas prípravy na skúšku 

energetické nápoje. Overovali sme, či pôsobenie energetických nápojov bolo významné na 

hodnoty tlaku krvi a pulzovú frekvenciu. 

Systolický tlak študentov, ktorí požili energetické nápoje nie je v pokoji,  

bezprostredne pred skúškou ani po skúške, štatisticky významne vyšší ako systolický 

tlak tých študentov, ktorí energetické nápoje nepožili.  

Diastolický tlak respondentov ktorí konzumovali energetické nápoje nie je štatisticky 

významne vyšší v pokoji, ani bezprostredne pred skúškou, avšak tesne po skúške je 

štatisticky významne odlišný než diastolický tlak respondentov, ktorí energetické 

nápoje nekonzumovali. 

Pulz študentov, ktorí požili energetické nápoje nie je štatisticky významne odlišný 

v pokoji, bezprostredne pred skúškou, ani tesne po skúške od pulzu študentov, ktorí 

energetické nápoje nepožili (p = 0,1349 a je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01). 

Štatisticky významný rozdiel nebol dokázaný ani medzi hodnotami pulzu študentov, 

ktorí požili energetické nápoje, bezprostredne pred skúškou a hodnôt pulzu 

študentov, ktorí energetické nápoje nepožili.  

Najviac fajčiarov sme zaznamenali medzi študentmi odboru ošetrovateľstvo, Rovnaký 

počet fajčiarov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia. Ak porovnávame 

rozdiely v hodnotách tlaku krvi a pulzu medzi fajčiarmi a nefajčiarmi boli zaznamenané 

vyššie hodnoty vo všetkých odboroch u fajčiarov.. 

Konzumácia kávy bola zaznamenaná u viac ako polovice respondentov. Významné 

rozdiely v hodnotách sledovaných fyziologických funkcií medzi konzumentmi kávy 

a respondentmi ktorí kávu nekonzumovali,  neboli zaznamenané. 

Chvályhodné bolo zistenie, že študenti nekonzumovali počas prípravy na skúšku a ani pred 

skúškou žiadne lieky. 

Najviac študentov z odboru fyzioterapia uviedlo, že si počas prípravy na skúšky 

pomáhajú športom. U týchto študentov boli zaznamenané najnižšie hodnoty pulzovej 

frekvencie v pokoji,  pred skúškou aj tesne po skúške. 
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ZÁVER 

 

Stres a záťažové situácie študentov v spojitosti s akademickým prostredím sú dlhodobo 

sledovaným fenoménom (Gurková a kol. 2017). V realizovanom výskume sme zisťovali 

ako stresová situácia, ktorú predstavuje pre študentov predmetová skúška, ovplyvňuje 

vegetatívny nervový systém študentov hodnoty krvného tlaku a pulzu. Stresová situácia 

štatisticky významne ovplyvňuje hodnoty systolického tlaku a pulzu nameraného 

u študentov v pokoji a bezprostredne pred skúškou. Hodnoty diastolického tlaku 

ovplyvnené štatisticky významne neboli. Z ďalších významných faktorov ktoré ovplyvnili 

hodnoty krvného tlaku a pulzu študentov boli zaznamenané; závažnosť skúšky 

a konzumovanie energetických nápojov. Predpokladali sme, že stres pred skúškou môže 

ovplyvniť aj pripravenosť študentov na skúšku vyjadrenú dĺžkou prípravy. Tento 

predpoklad sa potvrdil paradoxne negatívne. Dlhšia príprava sa prejavila vyššími 

hodnotami tlaku krvi a pulzu. Konzumovanie kávy a fajčenie neovplyvnilo hodnoty 

krvného tlaku a pulzu študentov počas prípravy na skúšku. 
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