
 
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020       Marie Mašková 

 

 

 



 
 

  



 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR  

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracoval:  

       Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.         Bc. Marie Mašková 

 

Praha, březen 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou (diplomovou) práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

……………………………  

                                                                                                               podpis diplomanta                 

 

  



 
 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Doc. MUDr. Zdeňku Vilikusovi, 

CSc. za čas, který věnoval mně a mé práci a za to, že mě navedl na 

správnou cestu ke zpracování tohoto neobvyklého tématu. Bez jeho 

podnětných rad a výstižných připomínek by dokončení této práce bylo 

velmi obtížné. Další poděkování rozhodně patří panu MUDr. Janu Brožovi, 

který mi poskytl podstatné a důležité rady pro práci nejenom s tématem 

hypoglykemie. Jako významný odborník v oboru byl nepostradatelnou 

součástí mého týmu konzultantů. 



 
 

Abstrakt 

 Název:  

 Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR 

  

 Cíle:   

Cílem rešeršní části práce bylo popsat problematiku onemocnění diabetes mellitus 

a vlivu sportu na kompenzaci onemocnění, následně pak vyhledat dostupné zdroje 

o úzce zaměřeném tématu - vlivu jezdectví na diabetes mellitus, a zjištěné poznatky 

zpracovat v přehledné formě do první (rešeršní) části práce.  

Druhá (výzkumná) část měla za úkol pomocí dotazníků a rozhovorů zmapovat 

situaci u pacientů s diabetem v ČR, kteří aktivně provozují jezdecký sport. V tomto 

případě šlo o přezkoumání jejich subjektivních pocitů. Hlavním cílem bylo prokázat 

pozitivní vliv jezdectví na diabetes mellitus, popř. zjistit, co více ovlivňuje hladinu BG 

(blood glucose) v krvi, zda stres či fyzická zátěž. Dále se práce zaměřila na otázku 

povědomí veřejnosti a blízkého okolí o managementu onemocnění a také o první 

pomoci.  

 

 Metody:  

První část práce byla zpracována formou literární rešerše, pro kterou byly hledány 

odborné články a jiná literatura především na elektronických informačních portálech 

(Web of Science apod.) 

Pro druhou (výzkumnou) část byl, jako hlavní metoda pro sběr dat, zvolen dotazník 

(přes web vyplnto.cz) rozeslaný přes Českou jezdeckou federaci (ČJF) a další jezdecké 

portály v ČR (jezdci.cz, jezdectvi.cz, jednotlivé regionální oblasti ČJF,…). Následně 

byli vybráni respondenti pro nahrávaný rozhovor, který byl zpracován pro potřeby 

diplomové práce. 

 

Výsledky:  

Výsledné získané informace mohly být značně zkresleny kvůli malému počtu 

respondentů. Vzhledem k počtu diabetiků v ČR (1. i 2. typu) pro rok 2018 (1 020 483) 

a počtu aktivně závodících jezdců pro ten samý rok (7 950) na celkový počet obyvatel 

10 650 000 připadá 761 lidí, kteří závodí a jsou diabetici. Tento odhad se však může 

od reality výrazně lišit. 



 
 

Všichni respondenti potvrdili, že fyzická aktivita spojená s jezdeckým sportem 

u nich snižuje hladinu glukózy v krvi. Jedná se o informaci, kterou potvrzují i dostupné 

zdroje zabývající se tímto tématem. Co se týče vlivu stresu na hladinu glukózy, nebylo 

jednoznačně potvrzeno, zda se hladina glukózy při působení závodního stresu 

v jezdectví bude snižovat nebo zvyšovat. Dostupná literatura se v této tématice rozbíhá 

do dvou stran.  

Frekvence měření krevního cukru se u 35,71% respondentů v závodní den zvýšila, 

u 57,14% zůstala stejná a 7,14% uvedlo, že v den, kdy závodí, se měří méně. Čísla 

vypovídají o tom, že tito respondenti jsou si vědomi faktu, že pravidelná měření 

napomáhají při kompenzaci onemocnění.  

Většina respondentů (71-78%) nepotvrdila hypotézu, že se hypoglykemie bude více 

vyskytovat v den, kdy je vyvíjena větší fyzická aktivita (závod, trénink), což je velmi 

pozitivní zjištění. To, že v rámci tréninku působí hlavně fyzická zátěž a odpadá faktor 

stresu, potvrdilo 64,29% respondentů. U závodního stresu byly odpovědi 

komplikovanější, převažující vliv stresu na glykemickou kontrolu uvedlo pouze 

28,57%. 

 

Závěr 

Vliv stresu a fyzické zátěže na hladinu glukózy v rámci závodu a tréninku nebyl 

jednoznačný. Potvrdilo se, že v rámci tréninku působí hlavně fyzická zátěž a odpadá 

faktor stresu, což způsobuje pokles hladiny krevního cukru. Vliv parkurového závodu 

na glykemii nebyl jednoznačný a vyžádá si další zkoumání. 

 

Klíčová slova: Diabetes mellitus, jezdecký sport, glykemie, fyzická zátěž, psychická 

zátěž 

 

 



 
 

Abstract 

Title:  

Diabetes mellitus in Equistrian Sport in Czech Republic 

 

Objectives:  

The aim of the literature review part of the thesis was to give an introduction to 

the issue of diabetes mellitus as well as the effect of sport on the decompensation 

of the disease, to search for available sources on a narrowly focused topic - the impact 

of horse riding on diabetes mellitus, and to process the findings in a clear form 

into the first (literature review) part of the work. 

The goal of the second (research) part was to map, with the use of questionnaires 

and interviews, the situation of diabetes patients in the Czech Republic who do 

equestrian sport actively. In the case study their subjective feelings were reviewed. 

The main aim was to prove the positive impact of horse riding on diabetes mellitus, 

or more precisely to find out if it is stress or physical exertion that has a greater effect 

on the blood glucose (BG) level. Furthermore, the thesis focuses on the issue of public 

awareness of disease management as well as first aid. 

 

 Methods:   

The first part of the thesis was carried out in the form of a literature review, 

for which research articles and other literature sources were found primarily on 

electronic information portals (mainly Web of Science, etc.) 

For the second (research) part a questionnaire (on the website vyplnto.cz) was 

chosen as the main method for data collection and sent out through the Czech 

Equestrian Federation (CZE FN, ČJF) and other equestrian portals in the Czech 

Republic (jezdci.cz, jezdectvi.cz, various regional organisations of CZE FN,…). 

Subsequently, respondents were selected for the recorded interview, which was carried 

out for the purposes of the thesis. 

 

Results:       

The resulting data may be significantly distorted due to the small number 

of respondents. Given the number of diabetics in the Czech Republic (type 1 and type 2) 

for the year 2018 (1,020,483) and the number of actively racing riders for the same year 



 
 

(7,950),  there should be 761 people who are racing and are diabetics in a population 

of 10,650,000. However, this estimate may differ significantly from the actual number. 

All respondents confirmed that physical activity associated with equestrian sport 

reduced their blood glucose levels. This agrees with the available sources on the topic. 

Regarding the effect of stress on glucose levels, it has not been unambiguously 

determined whether glucose levels will decrease or increase under the influence 

of racing stress in horse riding. The available literature is not unanimous. 

The frequency of blood sugar measurements increased for 35.71% of the 

respondents on a racing day, remained at the same level for 57.14% of them, and 7.14% 

of them stated that they were measured less than usual on a racing day. The figures 

indicate that these respondents are aware that regular measurements help to compensate 

the disease. 

Most of the respondents (71-78%) did not confirm the hypothesis that 

hypoglycaemia would be more likely to occur on a day when greater physical activity 

(race, training) had taken place, which is a very positive finding. 64.29% of the 

respondents confirmed that during the training, physical exertion was experienced 

whereas stress was eliminated. For racing stress, the responses were more complicated, 

with only 28.57% of respondents reporting a predominant effect of stress on glycaemic 

control. 

 

Conclusions: 

The influence of stress and physical exertion during the race and training was not 

unambiguous. It has been confirmed that training mainly causes physical exertion and 

eliminates stress, which results in a drop in blood sugar. The impact of show jumping 

on glycaemia was not clear and requires further investigation. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, equestrian sport, blood glucose, physical effort, mental 

stress 

 

 

 



 
 

Seznam symbolů a použitých zkratek 

BG   Blood Glucose (krevní cukr) 

CLC, CGLC  Closed-loop glucose kontrol (uzavřená glukózová smyčka) 

ČJF   Česká jezdecká federace 

DKA   Diabetická ketoacidóza  

DM   Diabetes mellitus 

DM1   Diabetes mellitus 1. typu 

DM2   Diabetes mellitus 2. typu 

DR   Diabetická retinopatie  

HG   Hypoglykemie 

PA   Physical activity (tělesná/pohybová aktivita)   

PP   První pomoc 

ZM, Z, ZL, L, S, ST, T, TT Stupně obtížnosti v drezuře (dle složitosti a množství 

cviků) a parkuru (dle výšky skoků) 

  

 



1 
 

 

Obsah 
1. ÚVOD .................................................................................................................................. 2 
2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ........................................................................... 4 

2.1. Diabetes mellitus .............................................................................................................. 4 
2.1.1. Typy a klasifikace diabetu ........................................................................................... 5 
2.1.2. Statistiky onemocnění .................................................................................................. 7 
2.1.3. Diagnostika onemocnění .............................................................................................. 8 
2.1.4. Komplikace spojené s onemocněním ........................................................................... 9 

2.1.5. Kompenzace a případná léčba onemocnění ............................................................... 11 
2.1.6. Pohybové aktivity s onemocněním DM ..................................................................... 12 
2.2. Jezdecký sport ................................................................................................................ 17 
2.3. Jezdectví a jeho vliv na zdraví člověka ......................................................................... 18 

3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE ................................................................................................. 22 
3.1. Hypotézy ........................................................................................................................ 23 
4. METODIKA ...................................................................................................................... 24 

4.1. Dotazník ......................................................................................................................... 24 
4.1.1. Distribuce dotazníku .................................................................................................. 26 
4.2. Rozhovory ...................................................................................................................... 27 
4.2.1. Základní údaje ............................................................................................................ 27 

4.2.2. Podrobné informace o vlivu jezdectví na DM ........................................................... 27 
5. VÝSLEDKY ...................................................................................................................... 31 
5.1. Dotazník ......................................................................................................................... 31 

5.1.1. Základní informace z dotazníku ................................................................................. 31 
5.1.2. Informace o onemocnění ............................................................................................ 31 

5.1.3. Hypoglykemie u respondentů .................................................................................... 33 

5.1.4. Jezdectví u respondentů ............................................................................................. 38 

5.2. Rozhovory ...................................................................................................................... 41 
5.2.1. Údaje o onemocnění ................................................................................................... 41 

5.2.2. Jezdectví u respondentů ............................................................................................. 41 
6. DISKUZE .......................................................................................................................... 48 
7. ZÁVĚRY ........................................................................................................................... 51 

LITERATURA ......................................................................................................................... 54 
PŘÍLOHY ................................................................................................................................. 62 

 



2 
 

1.   ÚVOD 

Diabetes mellitus (dále DM) se začíná dostávat do povědomí stále většího množství 

lidí. Hlavním důvodem je, že počet pacientů s diabetem rapidně roste (celkem 9,58% 

z počtu obyvatel), rychlý nárůst počtu diagnostikovaných je zejména v případě diabetu 

2. typu (dále DM2). Tento typ je spojen s obezitou a dalšími komplikacemi, které 

provázejí i  diabetes 1. typu (dále DM1), a proto je třeba onemocnění správně 

kompenzovat a hlídat si stálou a ideální hladinu glukózy v krvi. V tomto procesu mohou 

výrazně pomoci sport a fyzické aktivity obecně (PA). S procesem vzdělávání ohledně 

fyzických aktivit a sportu by se mělo začínat již u dětí s DM1. Je známo, že PA 

napomáhají diabetikům v prevenci kardiovaskulárních a jiných poruch, při snižovaní 

váhy a obecně udržují tělo v kondici. Většina pacientů s diabetem však u aktivit dlouho 

nevydrží a jejich životní styl se začíná lámat směrem k sedavému způsobu života, který 

vede k obezitě a již zmiňovaným poruchám a komplikacím. Existuje mnoho doporučení 

pro diabetiky 2. typu, jak naložit se svým zdravím, jaké držet diety a jak se více hýbat. 

U diabetiků 1. typu je k dohledání výrazně méně informací a tito pacienti potřebují 

mnohem individuálnější spolupráci nejen s lékařem.  

Jezdectví v České republice je zatím spíše v pozadí jiných sportovních disciplín. 

Od letošního roku (2020) by se situace ale mohla výrazně změnit, a to díky 

Olympijským hrám v Tokiu, kam znovu míří po 84 letech i český parkurový tým. Proto 

lze předpokládat, že se nejspíš více lidí, zejména ve věkové kategorii kolem patnácti let, 

začne tomuto sportu věnovat. V současné době Česká jezdecká federace (ČJF) sdružuje 

18 512 lidí, kteří se věnují sportovnímu jezdectví, z toho 7 950 je vedeno jako aktivně 

závodící jezdci. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu obyvatel toto číslo tvoří pouze 

0,075%, jedná se opravdu o zlomek populace. Jako každý jiný sport je i jezdectví 

spojováno s fyzickou aktivitou, závodním stresem i rizikem z úrazů, které je v jezdectví 

výrazně vyšší než u jiných sportů. Na druhou stranu možných přínosů pro zdraví je 

mnoho, například vliv na celkovou posturu těla (prevence vertebrogenních poruch, 

bolestí hlavy, atd.) apod. 

Práce hledala odpovědi na otázky, zda je jezdectví vhodným sportem pro pacienty 

s diabetem. Jezdectví je díky vytrvalostním, silovým i rychlostním prvkům na pomezí 

aerobní a anaerobní aktivity, což je v ideální rovnováze pro management glykemie 

v krvi. Aerobní aktivity krevní cukry (dále BG) snižují a anaerobní aktivity, stejně jako 
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stres, zvyšují. Existuje mnoho studií a publikací o tom, jak se mění hladina BG a co ji 

ovlivňuje. Jak ale všechny tyto vlivy vnímají samotní jezdci, to je velice individuální.  

Jezdectví je zároveň sportem, kde se člověk dostává do kontaktu s živým zvířetem, 

a to v nesterilním a nehygienickém prostředí. Tento faktor je riskantní hlavně kvůli 

snížené hojivosti ran u hůře kompenzovaných diabetiků. Jako každý jiný sport i zde 

hraje velkou roli fyzická zátěž, která snižuje hladinu BG, což může být spojeno 

s velkým rizikem hypoglykemií. Na druhou stranu onen faktor živého zvířete může 

na závodech výrazně ovlivnit míru stresu, a to směrem vzhůru, a stres, jak je známo, 

naopak BG zvyšuje. Co ale v případě závodů převládne, dosud nebylo systematicky 

zkoumáno. Snaha na tuto otázku odpovědět byla jedním z cílů této práce.   
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2.   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1.   Diabetes mellitus 

Onemocnění diabetes mellitus je považováno za jednu z nejběžnějších 

endokrinních/hormonálních poruch (Jindra et al., 1985).  

Baynest (2015) uvádí, že se pravděpodobně jedná o jedno z nejstarších popsaných 

onemocnění, o kterém se poprvé objevila zmínka před 3000 lety v jednom egyptském 

rukopisu.  

Základní definice diabetu zůstává již po mnoho let (od prvních zmínek o tomto 

onemocnění) skoro stejná. Podle Ganonga (1997) je diabetes mellitus (také cukrovka, 

dále DM) souborem abnormalit vyvolaných nedostatkem insulinu. Kerner (2014) 

a Roden (2016) toto onemocnění definují jako soubor heterogenních metabolických 

poruch, pro který je typický nález hyperglykemie (zvýšená hladina glukózy v krvi) 

v důsledku narušené sekrece nebo účinku insulinu. Tato hyperglykemie nadále 

způsobuje další symptomy DM, jako je polyurie (nadměrný výdej moči), polydipsie 

(nadměrná žízeň), úbytek váhy, poškození vidění atd. (viz chronické komplikace). 

Slovní spojení diabetes mellitus používali již staří řečtí a římští lékaři (Ganong, 

1997). Toto spojení vzniklo ze slov diabetes (= úplavice), které označovalo velký objem 

moči vyskytující se u pacientů s tímto onemocněním, a slova mellitus (= sladký) 

popisujícího typickou nasládlou chuť moči. 

Lebl et al. (2011) uvádějí, že pojem „diabetes mellitus“ označuje příznakový 

soubor, který je společný několika nozologickým jednotkám. Tento příznakový soubor 

zahrnuje: 

 hyperglykemii, 

 glykosurii (přítomnost glukózy v moči), 

 absolutní nebo relativní nedostatek insulinu, 

 riziko pozdních komplikací vlivem chronické hyperglykemie.  
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2.1.1.   Typy a klasifikace diabetu 

Existuje více druhů klasifikace onemocnění, všechny jsou ale víceméně podobné. 

Jedno z nejčastěji užívaných dělení nabízí např. Baynest (2015) nebo Roden (2016), a to 

dělení na diabetes mellitus 1. typu (dále DM1), diabetes mellitus 2. typu (dále DM2), 

specifické formy diabetu a gestační diabetes. 

Analogickou klasifikaci diabetu nabízí American Diabetes Association (2014). 

V publikaci „Klasifikace a diagnóza DM“ jsou zmiňovány čtyři základní typy diabetes 

mellitus, a to DM1, DM2, ostatní typy DM a gestační diabetes mellitus. Obdobné dělení 

používá i Kerner (2014). 

Lebl et al. (2011) řeší i mírnější metabolické poruchy (prediabetické formy), jako je 

porucha glukózové tolerance a zvýšená glykemie nalačno, dále DM1 a DM2 jako 

polygenně podmíněná onemocnění, a monogenně podmíněné typy diabetu jako MODY 

(maturity-onset diabetes of the young), novorozenecký diabetes a soubor 

tzv. diabetických syndromů.  

 

2.1.1.1.   Diabetes mellitus 1. typu 

 Onemocnění DM1 je charakterizováno sníženou glukózovou tolerancí následkem 

snížené insulinové sekrece jako odpovědi na glukózový podnět. Narušení sekrece 

insulinu vzniká v důsledku destrukce ß-buněk v pankreatu (Baynest, 2015; Kerner, 

2014; Roden, 2016). Tím dochází ke zvýšení hladiny glukózy v krvi (hyperglykemie) 

a glykosurii, a může být provázeno i změnami v metabolismu tuků (Murray, 2002). Dle 

American Diabetes Association (2014) tato forma představuje pouze 5-10% pacientů 

s diabetem. 

Juvenilní diabetes, jak je DM1 mnohdy nazýván pro svůj častý výskyt u pacientů 

v dětském či adolescentním věku (může však propuknout v jakémkoliv věku), je z velké 

části dědičným onemocněním autoimunitního typu. S největší pravděpodobností je 

způsoben autoimunitní lézí ß-buněk po virové infekci. V časném stádiu je insulin ještě 

přítomen v krvi, do dvou let od propuknutí onemocnění však z krve mizí současně 

s progresivní degenerací ß-buněk. Juvenilní diabetici jsou tedy závislí na insulinu 

(Baynest, 2015; Trávníček et al., 1978). 

DM1 je někdy nazýváno též jako insulin-dependentní diabetes mellitus (IDDM), 

tento pojem je však již zastaralý a méně používaný, přesto se s ním i nadále setkáváme 

v mnoha publikacích (Murray, 2002; Roden, 2016; Trávníček et al., 1978). 
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Ačkoliv se DM1 může vyskytnout v jakémkoliv věku, nejčastěji se objevuje u dětí. 

Rizikovým faktorem může být výskyt DM1 u někoho z příbuzných, genetika 

(přítomnost určitých genů) nebo virová infekce. Určitou roli zde může hrát i prostředí 

a rasa (Jindra et al., 1985). 

 

2.1.1.2.   Diabetes mellitus 2. typu 

Tento typ diabetu představuje 90-95% z celkového počtu pacientů s DM (American 

Diabetes Association, 2014; Baynest, 2015). Je obvykle doprovázen intraabdominální 

(viscerální) obezitou, která je podkladem insulinové rezistence (Baynest, 2015). 

Přestože bylo toto onemocnění ještě nedávno spojováno s vyšším věkem, díky pandemii 

obezity v USA byla čtvrtina nově diagnostikovaných pacientů z věkové kategorie 10 až 

17 let (Jindra et al., 1985; Lebl et al., 2011). Při DM2 se naruší insulinový účinek (tzv. 

insulinová rezistence) a dojde ke snížení citlivosti cílových buněk na insulin. Tím 

se zvýší sekrece tohoto hormonu, což nadále přispívá k obezitě (Jindra et al., 1985).  

Obezita je tedy hlavním rizikovým faktorem pro DM2 (Baynest, 2015; Blair, 2016). 

 

2.1.1.3.   Další typy diabetu 

Kromě DM1 a DM2 se můžeme setkat ještě s monogenně podmíněnými typy 

diabetu a sekundárním diabetem. Mezi monogenně podmíněné typy patří např. 

MODY (Maturity-onset diabetes of the young; genetická porucha funkce ß -buněk; 

diabetes s nástupem zralosti u mládeže), novorozenecký diabetes, diabetické syndromy 

a diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou. Dále sem spadají i osoby s dysfunkcí 

pankreatu v důsledku užívání drog (Baynest, 2015; Lebl et al., 2011).  

Pro mnohem složitější a podrobnější klasifikaci lze nahlédnou přímo 

do American Diabetes Association (2014). Jedná se, kromě dělení na DM1 a DM2, 

o rozdělení ještě na ostatní typy diabetu, kam patří genetické defekty funkce ß-buněk 

(MODY, atd.), genetické vady při insulinovém účinku, nemoci exokrinního pankreatu, 

endokrinopatie, atd. V neposlední řadě rozlišuje ještě gestační diabetes mellitus. 

Veškerá klasifikace však setrvává na relativně shodném základu. 
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2.1.2.   Statistiky onemocnění 

Dle údajů získaných od ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

počet pacientů s onemocněním DM dosáhl 9 582 na 100 000 obyvatel ČR (údaje 

pro rok 2018). To znamená, že na aktuální počet obyvatel v ČR (10,65 mil.) je to cca 

necelých 1 020 500 pacientů s DM. ÚZIS dále poskytl informaci, že prevalence 

pacientů s DM stoupá každoročně o 2% (obr. 1).  

 

 

Obr. 1 – epidemiologie DM v české populaci (graf a údaje převzaty od ÚZIS, 2019)  

 

Dále pro rok 2017 ÚZIS zaznamenal 63 699 pacientů s DM1, což je relativně malé 

číslo z celkového počtu pacientů s DM (cca 6,24% z 1 020 500), i tak se ale jedná 

o velký počet pacientů s tímto typem onemocnění. Ve světovém měřítku je počet 

diabetiků až alarmující. Dle Baynest (2015) v roce 2011 bylo ve světě odhadem 

366 milionů pacientů s onemocněním DM, přitom diabetes 2. typu tvoří celosvětově 

cca 90% tohoto čísla.  

Heydari et al. (2010) uvádějí, že se do konce roku 2010 počet pacientů 

s onemocněním diabetes zvýšil o 50%, a dokonce se počítá s tím, že do konce roku 

2025 by se toto číslo mohlo ještě zdvojnásobit. Už ale neuvádějí, od kterého roku jsou 

tyto údaje zaznamenávány, proto může být taková informace zkreslující. Podle 
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Mezinárodní diabetické federace (IDF - International Diabetes Federation) toto 

onemocnění ve světě postihuje 425 mil. lidí (Hegazy et al., 2019). 

 

2.1.3.   Diagnostika onemocnění 

 Přímým důsledkem insulinové rezistence, a tedy i příznakem DM, je zvýšená 

hladina glukózy v krvi, tzv. hyperglykemie. Ta má za následek polyurii, polydipsii, 

ztrátu hmotnosti, poruchu zraku, únavu a zvýšenou citlivost k infekcím, ketoacidózu 

a někdy až diabetické kóma (American Diabetes Association, 2014; Baynest, 2015; 

Blair, 2016; Roden, 2016). Baynest (2015) dále rozšiřuje seznam o příznaky typické 

pro DM2. Jedná se o hypertenzi, hyperlipidemii a obezitu.  

I přes zjevné příznaky diabetu je zapotřebí udělat několik testů ke správnému 

diagnostikování tohoto onemocnění. Testy se provádějí majoritně z žilní plasmy. 

K diagnóze je zapotřebí stanovit krátkodobé a dlouhodobé hladiny glukózy. Krátkodobé 

měření zahrnuje hladinu glukózy nalačno a dvouhodinový glukózový test, dále orální 

glukózový toleranční test (OGTT) a stanovení hemoglobinu A1c (HbA1c) (American 

Diabetes Association, 2014; Baynest, 2015; Blair, 2016; Kerner, 2014; Neu et al., 2019; 

Roden, 2016).  

 Za normální hodnoty glukózy nalačno se považuje 70-110 mg/dl což odpovídá 

hladině 3,9-6,1 mmol/l, resp. < 7 mmol/l (126 mg/dl) (Roden, 2016).  

 Výsledkem dvouhodinového glukózového testu by měly být hodnoty menší než 

140 mg/dl (7,8 mmol/l). Hodnota, která přesáhne 200 mg/dl (11,1 mmol/l), 

je považována za diagnostickou. 

Dle Kernera (2014) nebo Neua et al. (2019) jsou diagnostická kritéria pro diabetes 

tato (alespoň jedno z nich): 

 glukóza nalačno ≥ 7 mmol/l (při dvou nezávislých odběrech), 

 náhodná plasmatická glukóza ≥ 11 mmol/l, 

 OGTT 2 hodinový test glukózy ≥ 11 mmol/l, 

 HbA1c ≥ 6,5% (≥ 48 mmol/mol). 

Dlouhodobé testy spočívají ve stanovení hladiny hemoglobinu A1c, což je 

množství glykovaného hemoglobinu jako procento celkového hemoglobinu u pacienta. 

Měří se po dobu dvou až tří měsíců. Normální hodnoty HbA1c jsou pod 5,7%. 

Na diabetes ukazuje hodnota vyšší než 6,5% (American Diabetes Association, 2014; 

Blair, 2016; Roden, 2016). 
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2.1.4.   Komplikace spojené s onemocněním 

2.1.4.1.   Akutní komplikace DM 

 Hlavními akutními komplikacemi spojenými s DM jsou hypoglykemie, diabetická 

ketoacidóza a hyperglykemické kóma. Hypoglykemie je nejčastější akutní komplikací 

pacientů s diabetem léčených insulinem (Sejling, 2016). 

 

Hypoglykemie 

Hypoglykemie, ač potenciálně nebezpečná akutní komplikace spojená s DM1 

i DM2 (Olsen, 2014), je poměrně běžná. Jedná se o snížení hladiny glukózy v krvi 

na kritické hodnoty (definovaná je jako pokles glykemie pod 3,9 mmol/l), a je 

nejčastější komplikací zejména při insulinové léčbě (Sejling et al., 2016). Problém 

nastává tehdy, objevují-li se hypoglykemie během noci, kdy spící pacient nevnímá 

nastupující příznaky, což může vést i k úmrtí nemocného (Tu et al., 2010). Stejně tak 

může smrt způsobit i těžká hypoglykemie, pokud není včas podána glukóza (Murray, 

2002). Hypoglykemie výrazně ovlivňuje celkovou metabolickou kontrolu u pacientů 

s DM (Brož et al., 2016). Samostatnou kapitolou je problematika tzv. hypoglykemické 

nevědomosti neboli syndromu porušeného vnímání hypoglykemie (angl. hypoglycaemia 

unawareness). K tomuto jevu dochází v důsledku poruchy protiregulačního systému, 

jehož úkolem je upozornit na přicházející hypoglykemii (viz příznaky hypoglykemie). 

Pacient tedy postupně přestává vnímat příznaky hypoglykemie, což může být život 

ohrožující. K tomuto „stavu“ může přispět i zvyšující se počet hypoglykemií, následně 

dojde ke zhoršení obrany proti nim a k jejich častějšímu opakování (Cryer, 2002; Smith 

et Amiel, 2002). Vážnější hypoglykemie se tedy častěji vyskytují u pacientů 

s hypoglycaemia unawareness (Sejling et al., 2016). 

Protiregulační systém u zdravého člověka funguje tak, že při poklesu BG dojde 

ke spuštění řady obranných mechanismů, jako je potlačení sekrece insulinu a uvolnění 

protiregulačních hormonů (glukagon, katecholamin, kortizol, apod.). Tyto hormony 

se začnou uvolňovat při koncentraci krevního cukru kolem 3,8 mmol/l. (Brož et al., 

2016; McAulay et al., 2001).  

Hypoglykemie může vzniknout jako důsledek momentálního nadbytku insulinu 

ve spojení s vynechaným nebo málo vydatným jídlem, fyzickou námahou, vyšší 

podanou dávkou insulinu nebo alkoholem (Lebl et al., 2011).  
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Příznaků hypoglykemie je celá škála. Patří sem např. třes, bušení srdce, pocity 

úzkosti - ty lze označit jako autonomní příznaky. Další skupinou jsou 

tzv. neuroglykopenické příznaky, kam se řadí např. pocity tepla, zmatení, únava, závratě 

a mdloby, poruchy řeči, atd. (McAulay et al., 2001; Olsen et al., 2014).  

Přicházející hypoglykemii lze rozeznat pomocí tzv. Whippleovy triády, která 

v sobě zahrnuje typické příznaky způsobené hypoglykemií, nízká hladina BG v době 

výskytu těchto příznaků a jejich vymizení po vzestupu hladiny glukózy v krvi 

(Seewoodhary et al., 2014).  

 

Diabetická ketoacidóza 

 Diabetická ketoacidóza (DKA) je komplikací, se kterou je spojeno onemocnění 

DM1 (zřídkakdy i DM2). Jedná se o život ohrožující stav, který je často spojen 

s morbiditou a úmrtností (ta naštěstí za posledních 20 let klesla pod 1%). Jak již název 

napovídá, jedná se o nadměrné množství ketonů v krvi a tedy kyselé pH krve 

(pod 7,30).  Hlavními příčinami jsou nedostatek insulinu, neléčený diabetes, zánětlivá 

onemocnění nebo i cévní příhoda. DKA se může projevovat slabostí, nevolností, žízní, 

zvracením a nadměrným a častým močením (Brandstaetter, 2019; Evans, 2019; 

Lawrence, 2019).  

 

2.1.4.2.   Chronické komplikace DM 

 Chronické (dlouhodobé) komplikace, které jsou spojené s onemocněním diabetes 

mellitus, lze rozdělit na mikrovaskulární a makrovaskulární. Mezi mikrovaskulární 

(= týkající se drobných cév) patří diabetická retinopatie, neuropatie a nefropatie. 

Tyto komplikace vznikají v důsledku poškození malých cév. Makrovaskulární 

komplikace (= týkající se velkých cév) jsou např. infarkt myokardu, mrtvice nebo 

hypertenze (Blair, 2016; Heydari et al., 2010; Chawla et al., 2016).  

 

Retinopatie, nefropatie, neuropatie 

 Pacientům s onemocněním diabetes mellitus hrozí ztráta zraku v důsledku 

tzv. diabetické retinopatie (DR). Jedná se o nejčastější příčinu ztráty zraku u diabetiků. 

Diabetes mellitus je tzv. multisystémové onemocnění, to znamená, že každá část oka 

je vystavena poškození. Při DR dochází k částečnému nebo úplnému uzavření cév 

a kapilár v oku, následně se vytvoří nové, které jsou ale nadměrně křehké, což vede 
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ke krvácení. Jedinci s DM jsou zároveň náchylnější ke vzniku glaukomů a kataraktů 

(Blair, 2010; Khan, 2017; Porwal, 2020). 

 Nefropatie vzniká jako důsledek poškození malých cév v glomerulu ledvin. 

Vyskytuje se až u 40% pacientů s DM. Lze ji prokázat při testech moči, ve které se při 

této komplikaci nachází vysoké množství albuminů. Častěji se nefropatie vyskytuje 

u kuřáků a pacientů trpících hypertenzí (Blair, 2016; Chawla et al., 2016). 

 Diabetická neuropatie vzniká v důsledku chronicky zvýšené hladiny glukózy v krvi. 

Kvůli tomu dochází k poškozování periferních i autonomních nervů. Následkem 

poškození drobných vláken může dojít i ke snížení průtoku krve a zhoršení hojení ran. 

Mezi další příznaky patří necitlivost, parestezie a ztráta teplocitu, což nezřídka vede 

k amputacím části dolních končetin. Celkově může neuropatie ovlivnit fungování srdce, 

ale i trávního traktu atd. Prevalence se pohybuje kolem 30-50% (Blair, 2016; Heydari 

et al., 2010; Chawla et al., 2016; Malik, 2019). 

Oproti retinopatii nebo nefropatii je výskyt neuropatie mnohem vyšší. Ve studii 

Heydari et al. (2010) byla diabetická neuropatie zjištěna u 52% z 200 nově 

diagnostikovaných pacientů, zatímco retinopatie u 6% a nefropatie u 10%. 

 

Makrovaskulární komplikace 

 Mezi nejčastější markovaskulární komplikace především diabetu 2. typu patří 

ateroskleróza. Nástup aterosklerózy urychluje častější výskyt hyperglykemií (Hegazy 

et al., 2019). Další makrovaskulární komplikací bývají kardiovaskulární příhody, jako 

například ischemická choroba srdeční. Tyto srdeční příhody se u pacientů s diabetem 

vyskytují 2-4 krát častěji. Podkladem pro tyto komplikace bývá již zmíněná diabetická 

neuropatie, která může vést až k infarktu myokardu (Gulacsi-Bardos et al., 2015; 

Thilakavathi et al., 2018). 

 

2.1.5.   Kompenzace a případná léčba onemocnění 

2.1.5.1.   Insulinová léčba 

 Léčba insulinem je jediná dostupná terapie pro pacienty trpící onemocněním DM1 

z toho důvodu, že jejich tělo neumí produkovat insulin samo. Léčba insulinem by měla 

být zahájena ihned po diagnostikování DM1 (Neu, 2019). Cílem insulinové léčby je 

především dosažení ideální hladiny BG, tedy hladiny, která je co nejbližší 

fyziologickým hodnotám. Pokud dojde k nesprávnému načasování podání insulinu, 
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může dojít k jeho nechtěnému vyplavování během noci, při fyzické aktivitě, atd. Špatné 

podání insulinu může mít za následek i hypoglykemii. Nejblíže k ideálním hodnotám 

glykemie se lze dostat pomocí léčby tzv. bazálním insulinem. Ten se podává 3-4 krát 

denně, přitom podané množství je individuální. Jeho vstřebávání je konstantní a má 

relativně dlouhou dobu působení (Laimer et al., 2016; Lebl et al., 2011; Neu, 2019; 

Rodbard, 2016).  

  

2.1.6.   Pohybové aktivity s onemocněním DM 

Existuje velké množství informací týkajících se fyzických aktivit (dále PA -

 physical activity) pro pacienty s DM2. Pro ty, kteří trpí diabetem 1. typu, ale zdaleka 

tolik informací není. Pro diabetiky 2. typu je publikováno třikrát až čtyřikrát více studií. 

Hlavním důvodem je to, že počet pacientů s DM2 rapidně roste. Navíc pacienti s DM1 

potřebují mnohem individuálnější přístup při kompenzaci onemocnění (Halle, 2011). 

Přesto zájem pacientů s DM1 o komplexní zdravotní péči v posledních letech vzrostl.  

Fyzická aktivita je důležitá zvláště u geriatrických pacientů s DM2. Onemocnění 

může přinášet nejen fyzické komplikace, ale i psychické, jako jsou například deprese, 

úzkosti apod., a to zejména u pacientů staršího věku s DM2 (Kwon et al., 2019). I přes 

dostupnost informací a plnou péči je velice těžké motivovat pacienty s DM k fyzické 

aktivitě. Většina pacientů PA podceňuje (Vilikus, 2014). Potřebných 30 minut cvičení 

denně většina pacientů vydrží cvičit přibližně rok, pak jejich snaha klesá a s tím 

i fyzická aktivita. Účinnost vzdělávacích programů o fyzické aktivitě pro pacienty s DM 

se kvůli tomu snižuje. Obecně lze považovat jejich způsob života za sedavý, a proto 

většina pacientů splňuje kritéria pro nadváhu až obezitu (Halle, 2011; Heiskanen et al., 

2018; Niess et Thiel, 2017; Rickels et al., 2018; Tikkanen-Dolenc, 2017). 

 

2.1.6.1.   Účinky PA na diabetes mellitus 

Je prokázáno, že pravidelná volnočasová fyzická aktivita může předcházet nejen 

mnoha problémům spojeným s onemocněním DM, ale i samotnému propuknutí DM2 

(Hosaka et al., 2010). Jedná se zejména o kardiovaskulární onemocnění, retinopatii, 

diabetickou nefropatii, hypertenzi a dyslipidémii, srovnání hladiny HbA1c apod. 

Kombinace aerobní aktivity a odporových cvičení dokonce dokáže snížit insulinovou 

rezistenci (Hosaka et al., 2010). I intenzita cvičení má nezanedbatelný vliv, například 

u diabetické nefropatie snižuje progres této komplikace. Fyzické aktivity také 

napomáhají udržovat kondici a zdravou tělesnou hmotnost. Bylo dokonce prokázáno 
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(Horton et Subauste, 2016), že ve srovnání s vrstevníky mají sportovci s diabetem skoro 

stejný zdravotní stav díky kompenzaci za pomoci fyzické aktivity. Mezi další pozitiva 

PA patří udržení energetické rovnováhy a celkové homeostázy v organismu a snížení 

Hba1c (Dovc et al., 2017; Horton et Subauste, 2016;  Koca et al., 2019; Niess et Thiel, 

2017; Rickels et al., 2018; Tikkanen-Dolenc, 2017). Udržení ideální hladiny glukózy 

v krvi a hodnot HbA1c je hlavním cílem pacientů s DM. Avšak dle Breton et al. (2017) 

pouze 30% z pacientů během svého života dosáhne tohoto cíle.  

Při fyzické aktivitě jde hlavně o zapojení svalů, a to především kosterních. Ty hrají 

velkou roli při glykemické kontrole a udržení metabolické homeostázy, a to díky tomu, 

že v nich dochází ke vstřebávání glukózy za stimulace insulinem. V kosterních svalech 

se také ukládá glykogen pro pozdější účely. Svaly používají jako hlavní zdroj paliva 

právě glukózu, která je ale vstřebatelná pouze za účasti insulinu (Horton et Suabuste, 

2016). Veškeré hormonální reakce v těle přitom závisí na intenzitě, délce a typu aktivity 

(Dovc et al., 2017; Koca et al., 2019; Rickels et al., 2018; Tikkanen-Dolenc, 2017). 

Doporučená dávka PA pro pacienty s DM se pohybuje kolem 150 minut lehké až 

střední zátěže, a to alespoň 3 dny v týdnu. Pro vyjádření konkrétních kalorických čísel 

lze použít tzv. metabolický ekvivalent MET, kde 1 MET odpovídá spotřebě kyslíku 

(VO2) v klidu, tedy 3,5 ml·O2·kg
-1

·min
-1.

. Pak by střední fyzická zátěž byla v hodnotách 

3 až 6 MET a 40-60% VO2 (Beale et al., 2015; Rickels et al., 2018). Podle Khodaee 

et al. (2015) také roste u pacientů s diabetem zájem o fyzické aktivity na atletické, 

zvláště pak vytrvalostní bázi.  

Tikkanen-Dolenc et al. (2017) ve své studii prokázali u pacientů s DM, kteří 

provozovali fyzickou aktivitu, nižší úmrtnost, a to z jakýchkoli příčin. Úmrtnost 

u pacientů s DM však ovlivňuje i řada dalších faktorů, jako je věk, váha, BMI 

(Body Mass Index), kouření, alkohol, apod. Existuje spojitost mezi množství 

pankreatického tuku a funkcí -buněk, tedy i citlivostí na insulin u diabetiků 2. typu. 

Heiskanen et al. (2018) provedli výzkum, zda cvičení může ovlivnit množství tohoto 

tuku, a to s pozitivním výsledkem. Zjistili, že i jen dva týdny cvičení mohou snížit 

množství pankreatického tuku a tak i zvýšit citlivost buněk na insulin. Totéž platí 

i u zdravých lidí, takže je zřejmé, že zvýšená tělesná aktivita je jedna z možných 

prevencí před DM2.    

Volnočasové aktivity a hlavně fyzická cvičení jsou důležitá již u dětí s DM. Jejich 

schopnost sebekontroly a sebehodnocení je může do budoucna výrazně ovlivnit. Proto 

je důležité přivést je k fyzické aktivitě co nejdříve. Knox et al. (2019) se snažili vypátrat 
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možnosti zvýšení fyzické aktivity u dětí a podrobili je randomizované kontrolované 

studii, kdy se jim snažili zpřístupnit pohyb pomocí nových technologií (sportovní 

hodinky PolarActive, atd.). Dětem v dnešní době je tato metoda určitě mnohem 

příjemnější než obyčejné cvičení. 

 

2.1.6.2.   Hypoglykemie a pohybová aktivita 

Jedním z důvodů, proč se pacienti s DM vyhýbají větším aktivitám, může být strach 

z hypoglykemie. Hypoglykemie vzniká jako následek měnící se citlivosti na insulin 

během PA. Obecně platí, že aerobní cvičení má za následek snížení hladiny glukózy 

v krvi. U zdravého jedince dojde při fyzické aktivitě k poklesu sekrece insulinu 

a naopak k navýšení sekrece glukagonu, který je potřebný pro tvorbu glukózy v játrech.  

U pacientů s DM1 nemůže dojít k poklesu hladiny insulinu, který byl dodán exogenně 

(injekčně), a protože byl dodán subkutánně (do podkoží), dochází k jeho rychlejší 

absorpci. Naproti tomu se množství glukagonu nijak nezvedá. To vše má za následek 

hypoglykemii. Tato hypoglykemie se může dostavit i delší dobu po aktivitě a dokonce 

až v noci (Breton et al., 2017; Dovc et al., 2017; Horton et Subauste, 2016; Rickels 

et al., 2018). U pacientů s DM2, kteří kontrolují své onemocnění pouze pomocí diety, je 

riziko hypoglykemie malé. Hypoglykemie se totiž častěji vyskytuje právě u pacientů 

léčených insulinem (Vilikus, 2014). 

Jako prevence proti možnému nastoupení hypoglykemie využívají pacienti dvou 

možností, a to snížení dávky insulinu před aktivitou, nebo zvýšení příjmu sacharidů 

(Brož et Rušavý, 2012; Dovc et al., 2017; Horton et Subauste, 2016; Rickkels et al., 

2018). Není to však stoprocentně účinné pokud jde o eliminaci možné hypoglykemie, 

a navíc tato prevence může naopak způsobovat vyšší hyperglykemie. Rickels et al. 

(2018) přišli se zajímavou myšlenkou vyřešit možné hypoglykemie při PA aplikováním 

malé dávky glukagonu. Tento přípravek se za normálních podmínek využívá injekčně 

pouze jako první pomoc při těžké hypoglykemii. Bylo totiž prokázáno, že malá dávka 

glukagonu v podobě tablety může u dospělých jedinců s DM1 předejít hypoglykemii 

bez konzumace stravy před aktivitou. Navíc při použití glukagonové tablety je nižší 

riziko tzv. postintervenční hyperglykemie (hyperglykemie přicházející po aktivitě). 

Dovc et al. (2017) provedli výzkum, ve kterém se zaměřili na tzv. uzavřené 

glukózové smyčky (Closed-loop glucose control, CLGC, CLC) na postintervenční 

hypoglykemii. Výzkum byl proveden u dětí, které vlastní CLC, což je systém tzv. umělé 
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slinivky, který sestává z kontinuálního glukometru a insulinové pumpy. To vše je 

propojeno regulačním algoritmem. Systém umožňuje okamžitou kontrolu glukózy 

v krvi a aplikování insulinu v reálném čase. U dětí, které vlastní tento systém, bylo 

prokázáno snížení počtu hypoglykemií při aktivitě i po ní. Taková technologie však není 

v ČR běžně dostupná. Většina výzkumů s CLC byla provedena na krátkodobých 

aktivitách s omezenou intenzitou (jako např. Dovc et al., 2017). U takových typů aktivit 

byl výsledek funkce CLC pozitivní. Breton et al. (2017) se však zaměřili 

na nezkoumanou oblast dlouhodobého intenzivního cvičení. Jejich výzkum 

se konkrétně zaměřil na lyžování, kde společně s fyzickou náročností působí i chlad, 

nadmořská výška, stres, apod. I zde došlo ke snížení počtu hypoglykemií, a to hlavně 

přes noc. To bylo ale ovlivněno i zkušeností respondentů s managementem onemocnění. 

Obecně se dá ale říci, že v CLC monitorech („umělé slinivka“) lze vidět pokrok 

v regulaci glukózy v krvi při fyzické aktivitě, a to hlavně v předcházení hypoglykemiím.  

 

Prevence a řešení hypoglykemie při fyzické aktivitě 

Existují základní zásady pro sportování s diabetem, které přehledně uvádí Horton 

et Subauste (2016). Jedná se především o správný kalorický příjem (ať už tekutin 

nebo stravy) před výkonem. To může ovlivnit možný nástup hypoglykemie 

nebo hyperglykemie během a po aktivitě, které mohou nastat s odstupem až 6-15 hodin.  

Druhou zásadou je správné načasování podání kalorií/sacharidů. I správné načasování 

podání insulinu hraje důležitou roli v udržení stabilní hladiny BG. Při déletrvající 

aktivitě se doporučuje snížení dávek insulinu až o 10-30% (Brož et Rušavý, 2012). 

Jedná se tedy o mnoho hledisek, která musí každý sportovec brát v potaz, a trvá velmi 

dlouho, než zjistí, co je pro jeho tělo nejlepší. 

Pokud se hypoglykemie vyskytne během cvičení/sportovní aktivity, mělo by být 

toto cvičení ihned přerušeno, a ve fyzické aktivitě by se mělo pokračovat až ve chvíli, 

kdy dojde k vyrovnání hladiny BG. Vždy se ale objevuje riziko hypoglykemie 

následující po fyzické aktivitě, a to klidně i s odstupem 24 hodin. Jako hlavní prevence 

je zapotřebí přísun sacharidů a kalorií ještě před spaním, aby se zabránilo nočním 

epizodám (Brož et Rušavý, 2012; Horton et Subauste, 2016; Yardley et Sigal, 2015).  

Každému cvičení by mělo předcházet několik kroků. Především by před fyzickou 

aktivitou mělo přijít změření glykemie a učinění potřebných opatření v případě 

hypo/hyperglykemie. Při cvičení by se hladina BG měla pohybovat od 5,5 
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do 10 mmol/l. Během aktivity by se pak glykemie měla kontrolovat v pravidelných 

intervalech 30-60 minut (Brož et Rušavý, 2012). 

 

2.1.6.3.   Stres a jeho vliv na glykemii 

Ke každé sportovní činnosti neodmyslitelně patří stresový faktor, a to zvlášť pokud 

onen sport probíhá na závodní úrovni. Dle mnoha studií zvýšené množství stresu 

u pacientů s diabetem vede i ke zvyšování glykemie v krvi a následně i zvyšování 

hemoglobinu A1c (Bebbington et al., 2019; Suh et al., 2016; Walker et al., 2019).  

Walker et al. (2019) však zjistili, že změny v HbA1c jsou způsobeny spíše zhoršením 

managementu u osob s diabetem při stresových situacích. Například ženy i muži v této 

studii uvedli, že při pracovním stresu je jejich péče o vlastní zdraví upozaděna, 

což může způsobovat změny v hladinách hemoglobinu A1c. Jsou ale i studie (Annor 

et al., 2016), které ve svém výzkumu vyvrátily vliv stresu na glykemickou kontrolu. 

V tomto případě byl kontrolován vzorek subjektů ve vztahu k pracovnímu 

psychosociálnímu stresu. Ten ale nemusí být tak velký jako stres závodní.  

Obecně však lze říci, že stres sám o sobě významně ovlivňuje zdraví. Ve vztahu 

k diabetu má pak vliv zejména na chronické komplikace a glykemickou kontrolu. Práce 

se stresem může napomoci k ustálení hodnot hemoglobinu HbA1c a ke zmírnění 

některých komplikací A1c (Annor et al., 2017; Bebbington et al., 2019; Butler et al., 

2017; Suh et al., 2016; Walker et al., 2019). 
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2.2.   Jezdecký sport  

Jezdecký sport je populární fyzická aktivita zahrnující spojení člověka se zvířetem. 

Využití koní pro terapeutické účely je známo již ze starého Řecka. Jezdectví jako sport 

se vyskytuje i na Olympijských hrách, a to v zastoupení disciplín jako je parkurové 

skákání, drezura, všestrannost a je součástí moderního pětiboje. Jeho obliba ale roste 

i v rekreační oblasti a od minulého století si získal nezastupitelné postavení i při 

vzdělávání a terapii u osob s postižením (Hosaka et al., 2010; Sainas et al., 2016). 

 

2.2.1.   Jezdectví v ČR 

V České republice jezdecký sport zaštiťuje Česká jezdecká federace (dále ČJF), 

která vznikla v roce 1923 jako Československá jezdecká federace. Ta byla od roku 1927 

členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI - vznik 1921), od roku 1993 se pak členem 

stala i vzniklá samostatná ČJF. Na oficiálních webových stránkách ČJF lze nalézt 

základní statistické údaje pro rok 2018. Pro tento rok bylo pod ČJF registrováno 

18 512 členů z 1 590 klubů. Aktivní sportovní/závodní licenci vlastnilo 7 950 jezdců 

a 8 356 koní.   

Pod ČJF najdeme celkem 8 disciplín, a to parkurové skákání, drezuru, vytrvalost, 

všestrannost, voltiž, spřežení, parajezdectví a reining. Parajezdectví, jako samostatná 

disciplína pod ČJF, však není spravováno celou federací. Jednotlivé kategorie 

parajezdectví jsou zahrnuty pod jednotlivými disciplínami pro zdravé jedince 

(paradrezura pod drezurou, paravoltiž pod voltiží a paraspřežení pod spřežením). 

Dle statistik na oficiálních webových stránkách je pod paradrezurou vedeno 17 jezdců, 

pro paravoltiž a paraspřežení nejsou tyto údaje k dispozici. Pro ostatní disciplíny u nás 

zatím není paraodvětví. V žádných z pravidel platných pro parajezdectví v ČR nelze 

dohledat, s jakou diagnózou se lze zúčastnit.  
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2.3.   Jezdectví a jeho vliv na zdraví člověka 

Jízda na koni je přínosná nejen ze sportovního hlediska. Neoddělitelnou část tohoto 

sportu tvoří hledisko sociální, vzdělávací, psychologické a zdravotní (Koca et Ataseven, 

2015; Sainas et al., 2016; Villafaina et al., 2019). Hlavní stránky zdraví, které ovlivňuje, 

jsou svalová síla a koordinace, rovnováha, snížení spasticity, celkové zlepšení motoriky, 

zvýšení vytrvalostních schopností, apod. V lékařství se ježdění na koni provozuje 

pod souhrnným názvem hipoterapie (podobor hiporehabilitace), tedy forma fyzické, 

pracovní a logopedické terapie, při které ošetřující osoba (nejčastěji fyzioterapeut) 

využívá trojrozměrných pohybů hřbetu koně. První zmínky o léčebných vlastnostech 

jízdy na koni lze nalézt již v Hippokratových spisech (Kim et al., 2018; Koca 

et Ataseven, 2015; Mutoh et al., 2019). Terapeutická jízda na koni zaznamenala 

obrovskou vlnu zájmu od 50. let 20. století (All et al., 1999). Terapie za pomoci koní 

se dnes využívá při léčbě mnoha onemocnění a poruch, jako je například roztroušená 

skleróza, poruchy míchy, dětská mozková obrna, mentální retardace, atd. (Hosaka et al., 

2010; Johnson et al., 2018; Kim et al., 2018; Koca et Ataseven, 2015). Je třeba ale dbát 

zvýšené opatrnosti i z toho důvodu, že se jedná o vysoce rizikový sport spojený s pády 

a kopy od zvířete, proto je jako kontraindikace brána třeba diagnóza zvýšené lámavosti 

kostí apod. 

 

2.3.1.   Diabetes a jezdectví 

2.3.1.1.   Insulinová rezistence 

Nebyla dohledána žádná kvalitní studie zabývající se vlivem jezdectví 

na management diabetu 1. typu. Pokud dostupné studie zkoumaly vliv na diabetes, 

tak konkrétně na diabetes 2. typu. V Japonsku byl za účelem zkoumání vlivu jezdectví 

na člověka vyvinut stroj zvaný Joba, který simuluje trojrozměrný pohyb hřbetu koně 

ve všech chodech. Je tak eliminováno nebezpečí kopnutí a pádu. Hosaka et al. (2010) 

na tomto stroji postavili svou studii, kde zkoumali vliv každodenní jízdy na koni 

na insulinovou rezistenci a celkový metabolismus u pacientů s DM2, a to s pozitivním 

výsledkem. Výzkum se stejným strojem provedli i Kubota et al. (2006), a to rovněž 

za účelem zjištění vlivu ježdění na insulinovou rezistenci u diabetiků 2. typu. V této 

studii navíc popsali, že účinek na insulinovou rezistenci spočívá v tom, že při ježdění 

na koni roste svalová síla. Zvětšuje se tedy hlavně kosterní svalstvo, které je důležité 

pro vstřebávání glukózy.  
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2.3.2.   Vliv na ostatní složky zdraví 

Vliv jízdy na koni například na kardiovaskulární systém je více než významný. 

Změny v srdeční frekvenci jsou při ježdění na koni srovnatelné například s gymnastikou 

nebo aerobikem. Někdy dokonce srdeční frekvence a spotřeba kyslíku (VO2) může 

dosáhnout svého maxima, a to hlavně během cvalu (Devienne et Guezennec, 2000; 

Sainas et al., 2016). Jedná se ale o velice proměnlivé hodnoty, protože každý chod koně 

má na jezdce jiné energetické nároky. Zvláště mezi krokem a cvalem je velký rozdíl, 

zejména pokud jde o vliv na vyvolanou srdeční frekvenci, spotřebu kyslíku apod. 

Podobně rozdílný vliv má typ koně. Pokud jezdec musí koně do pohybu více nutit, 

má to za následek vyšší metabolické nároky (Devienne et Guezennec, 2000).  

Sainas et al. (2016) ve svém výzkumu dále prokázali, že jezdectví je, co se týče 

metabolických nároků, na prahu aerobní a anaerobní aktivity, s přikloněním k aerobní 

části. Předpoklad, že se zde objevují i prvky anaerobní, potvrdil nález laktátu, a to 

hlavně v oblasti paží. Svaly paží se totiž aktivně zapojují při práci s otěží, která nezřídka 

musí být silová.   

Metabolické nároky jezdectví ve svém výzkumu shrnuli Beale et al. (2015). Zjistili, 

že v rámci tréninku cca prvních 5-15 minut jízdy kroku a klusu odpovídá 5 MET (+-1,1) 

a 48% VO2 (+-13%). Následných 15-15 minut jízdy v klusu a cvalu 5,3 MET (+-1,1) 

a 52% VO2 (+-12%). Z výsledku lze vidět, že se tedy jedná o fyzickou aktivitu střední 

zátěže. Oproti tomu Devienne et Guezennec (2000) zjistili mnohem vyšší hodnoty MET 

(3 pro krok, 7 pro klus, 9 pro cval a 11 pro skoky). Průměrná hodnota kroku a klusu 

dává ale opět 5 MET jako u Beale et al. (2015). Avšak metabolické nároky pro cval 

a skoky jsou na extrémní úrovni fyzické zátěže. Po zprůměrování hodnot a shrnutí 

informací z těchto studií lze porovnat náročnost jednotlivých aktivit v jezdectví a jejich 

časovou bilanci (obr. 2 a 3). Je zřejmé, že i když parkurový závod trvá velmi krátkou 

dobu (méně než 2 minuty), jeho energetická náročnost je díky cvalové a skokové práci 

nejvyšší. Do grafu bylo pro přehled přidáno i opracování, které k samotnému závodu 

neodmyslitelně patří. Trvá zpravidla cca 15 minut a jeho cílem je co nejefektivněji 

a nejrychleji připravit koně na následující závod tak, aby se neunavil, ale zahřál 

si potřebné svalové skupiny. Z toho důvodu je i opracování pro jezdce velmi náročné, 

protože v relativně krátkém časovém úseku se zde vyskytují delší klusové, cvalové 

a skokové pasáže. Naopak vyjížďky zpravidla trvají cca 60 minut, jejich náročnost je 

ale značně snížena díky dlouhým krokovým úsekům. 
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Obr. 2 - energetická náročnost jezdectví v MET  

 

 

Obr. 3 - doba trvání jezdecké aktivity v minutách  

 

Údaje v obr. 2 a 3 jsou pouze orientační a jejich aplikace na jezdecký sport byla 

provedena pouze odhadem na základě studií Beale et al. (2015) a Devienne 

et Guezennec (2000), hodnoty MET převzaté z těchto studií byly zprůměrovány 

a upraveny pro výše uvedené grafy. S ohledem na neprověřenost těchto čísel je nelze 

aplikovat na všeobecnou populaci sportovců v jezdectví. Lze ale s těmito údaji 
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do budoucna pracovat a brát je jako vstupní podnět pro podrobnější výzkum v oblasti 

jezdectví u diabetiků 1. typu. 

Další výrazně ovlivnitelnou složkou je posturální systém. Velkou roli v tom hraje 

posilování svalových skupin břicha (musculus transverzus abdominis, m. resctus 

abdominis, atd.), zad (m. iliocostalis, m. multifidi, m. erector spinae) a stehen (tensor 

fascie latae, gluteus medius, m. rectus femoris). Svalová aktivace je při jízdě na koni 

symetrická, a s tím souvisí i zvyšování koordinace, rovnováhy a svalového tonu (Kim 

et al., 2018; Mutoh et al., 2019; Villafaina et al., 2019). 

V neposlední řadě má jezdectví významný psychologický vliv. Jízda na koni působí 

pozitivně na psychiku člověka. V tomto případě pomáhá terapie za pomoci koní 

při řešení posttraumatické stresové poruchy, úzkostí, depresí, atd. (Johnson et al., 2018).  
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce bylo prokázat pozitivní vliv jezdectví na pacienty s onemocněním 

diabetes mellitus. Je známo, že sport obecně přispívá k lepšímu zdraví. Sporty aerobní 

i anaerobní jsou náročné z hlediska udržení ideální hladiny glukózy v krvi, aerobní 

sporty spíše BG (blood glucose) snižují, naopak anaerobní sporty BG zvyšují.  

Jak je na tom ale sport tak náročný, jako je jezdectví? Jedná se o sport s vysokou 

mírou stresových faktorů (faktor zvířete, závodní stres,…), někdy dokonce o velice 

silový sport (anaerobní), což by mělo vést k celkovému zvyšování krevní glukózy. 

Na druhé straně jde i o velice fyzicky náročný sport s vytrvalostními prvky, což by mělo 

BG ovlivnit opačným směrem.  

Tato práce se snaží nalézt odpovědi na otázky, co nejvíce ovlivňuje hladinu BG 

u pacientů, kteří aktivně provozují jezdectví. Pro získání dat byla zvolena metodika 

dotazníků a rozhovorů, proto jsou zde zaznamenávány pouze subjektivní pocity 

respondentů. Dotazníky byly zaměřeny rovněž na otázku managementu v onemocnění, 

tzn., jak jsou na tom respondenti z hlediska péče o sebe, měření, první pomoci 

při hypoglykemii atd. Tento parametr je  specifický zejména ve sportu jako je jezdectví, 

kdy je člověk závislý nejen na sobě samém, ale i na zvířeti, a proto může v rámci sportu 

docházet k upozaďování péče o vlastní osobu (např. menší frekvence měření). 
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3.1.   Hypotézy 

Pro lepší přehlednost jsou hypotézy zformulovány do následujících bodů: 

 Fyzická zátěž při jezdeckém sportu hladinu glukózy v krvi snižuje  

 Stres spojený s jezdeckým sportem hladinu glukózy v krvi zvyšuje 

 Hypoglykemie se u respondentů vyskytují spíše ve dnech, kdy se více věnují 

fyzické aktivitě (v tomto případě jezdectví) 

 V průběhu tréninku jezdeckého sportu na respondenty působí spíše fyzická 

náročnost  

- BG se v tomto případě snižuje 

 V průběhu jezdeckých závodů na respondenty působí spíše stres  

- BG se v tomto případě zvyšuje 

 V průběhu závodního/tréninkového dne se u respondentů snižuje frekvence 

měření (stres, málo času,…) 
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4.   METODIKA 

4.1.   Dotazník 

Dotazník byl vytvořen pomocí stránek vyplnto.cz, a to tak, aby byly s jeho pomocí 

získány odpovědi na otázky týkající se základních jezdeckých dovedností a zkušeností 

respondentů, a zejména pak možného vlivu jezdectví na onemocnění DM. Otázky 

v dotazníku byly buď volné (s možností vyplnit písemně jakoukoli odpověď), nebo 

s možností výběru jedné nebo více odpovědí z několika možností. Byl pomyslně 

rozdělen do několika částí podle cílových informací, a to na následující oddíly: 

 

a) Demografická část: 

 Udejte prosím váš věk. 

 Jaké je vaše pohlaví? 

 Jaký je váš pracovní status? 

 

b) Údaje o vlastním onemocnění 

 Který typ onemocnění DM máte? 

 V kolika letech vám diagnostikovali toto onemocnění? 

 Co používáte k léčbě/kompenzaci onemocnění? 

 Máte glukometr? 

 Počítáte sacharidy v rámci diety? A pokud ano, jak tyto sacharidy počítáte 

(na gramy nebo na výměnné jednotky)? 

 Kolikrát za rok chodíte ke svému diabetologovi? 

 Na škále od 1 do 7 označte číslo, které nejlépe odpovídá tomu, jak dobře 

rozpoznáte hypoglykemii (1 - poznám každou hypoglykemii; 7 - nepoznám 

žádnou). 

 Zaškrtněte 7 nejčastějších příznaků hypoglykemie: zde měli respondenti 

na výběr z mnoha možných příznaků hypoglykemie: třes, únava, pocení, 

poruchy řeči, poruchy zraku, celková slabost, bledost, závrať, hlad, úzkost, 

bolest hlavy, nevolnost, nesoustředěnost, nepoznám to a musím se změřit, jiné… 

 Kolikrát za týden míváte mírnou hypoglykemii? U této otázky byla pro jistotu 

definována mírná hypoglykemie, tedy hypoglykemie, která je rozpoznatelná 

a po aplikaci sacharidů zmizí. Dále s tím souvisela následující otázka: 
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 Myslíte si, že tato hypoglykemie souvisí se sportem? 

 Jak často do roka míváte těžkou hypoglykemii? Zde byla také pro jistotu 

definována těžká hypoglykemie, tedy taková hypoglykemie, ze které se pacient 

sám nedostane a potřebuje pomoc druhé osoby. Z důvodu toho, že těžké 

hypoglykemie nebývají tak časté, byla zde možná i odpověď typu „Ještě jsem 

neměl/a těžkou hypoglykemii“. 

 Co používáte nejčastěji při léčbě hypoglykemie? (uveďte alespoň tři typy 

sacharidů) 

 Řešíte množství sacharidů, které si dáte v případě hypoglykemie? 

 Na jaké hodnotě krevní glukózy začínáte cítit hypoglykemii? Zde bylo na výběr 

z několika škál BG. 

 

c) Jezdecké zkušenosti respondentů 

 Kolik let jezdíte na koních? 

 Kolik let oficiálně závodíte jako registrovaný sportovec? 

 V jakém sportovním odvětví závodíte? Po výběru sportovního odvětví (parkur, 

drezura, všestrannost, vytrvalost, voltiž, spřežení, reining, parajezdectví) byl 

respondent odkázán na otázku týkající se úrovně závodění, kde měli respondenti 

sami vyplnit tuto úroveň (např. ZM - TT u parkuru a drezury, popř. jiné 

u ostatních sportů) 

 Kolikrát týdně míváte trénink?  

 Kolikrát týdně jezdíte na vyjížďku? 

 Kolikrát za měsíc jezdíte na závody? 

 

d) Vliv jezdectví na onemocnění DM 

 Měříte se před tréninkem/vyjížďkou? 

 Měříte se po tréninku/vyjížďce? 

 Měříte se před závodem? 

 Měříte se po závodě? 

 Kolikrát denně se měříte v běžný den bez ježdění? 

 Kolikrát denně se měříte ve dnech, kdy jezdíte (máte trénink/vyjížďku)? 

 Kolikrát denně se měříte ve dnech, kdy závodíte? 
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Další otázky byly sepsány tak, aby na ně respondent zareagoval výběrem odpovědí 

souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím 

 Hypoglykemii mám spíše ve dnech, kdy mám trénink/vyjížďku. 

 Hypoglykemii mám spíše ve dnech, kdy mám závody. 

 Jezdecký sport shledávám nebezpečným pro pacienty s DM ano/ne. 

 

U následujících otázek byly na výběr odpovědi typu „stres“, „fyzická zátěž“ 

a „nevím“. V případě, že respondent vybral odpověď „stres“, byl dále odkázán 

na otázku, která se ho ptala, zda u něj stres BG snižuje nebo zvyšuje. Totéž platilo i 

u možnosti výběru „fyzická zátěž“.   

 Při/po tréninku/vyjížďce výslednou hladinu BG v mém případě ovlivňuje: 

 Při/po závodě výslednou hladinu BG v mém případě ovlivňuje: 

 

4.1.1.   Distribuce dotazníku 

Žádost o rozeslání dotazníku byla podána primárně přímo federaci zaštiťující 

jezdecký sport v ČR (dále jen federace), která disponuje veškerými kontaktními údaji 

na jednotlivé jezdce. Dotazník se touto cestou nepodařilo distribuovat, proto byly 

v druhé fázi osloveny jednotlivé oblasti zaštiťující jezdecký sport v konkrétních krajích. 

Ani zde, až na malé výjimky, nebyla žádost vyslyšena. Souběžně byla žádost 

prezentována i na nejznámějších jezdeckých internetových serverech v ČR, jako 

je jezdci.cz a jezdectvi.cz. 

I přes maximální snahu distribuovat dotazník mezi pokud možno celou členskou 

základnu registrovaných jezdců v ČR (ca 18 500 členů) na dotazník reagovalo pouze 

14 respondentů. Dotazník s největší pravděpodobností rozeslaly pouze dvě regionální 

oblasti, které pod sebou sdružují cca 2 770 členů, ale ani to nezaručilo, že se dotazník 

dostal ke všem jezdcům s diabetem v těchto oblastech. Množství responzí 

je samozřejmě z majoritní části ovlivněno i úzkou specifikou tématu.  
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4.2.   Rozhovory 

 Rozhovory byly nahrány u respondentů a poté byly zpracovány do písemné 

anonymizované formy. Nahrávky rozhovorů byly smazány, aby nemohlo dojít 

ke zneužití dat.  

Otázky rozhovoru měly za úkol prozkoumat dané téma více do hloubky, proto 

se zde některé otázky shodovaly s těmi z dotazníku. S rozhovorem bohužel souhlasilo 

pouze pět respondentů. 

Celkem se rozhovor dal rozdělit do dvou velkých celků, a to základní údaje 

a podrobné informace o vlivu jezdectví na onemocnění DM. 

 

4.2.1.   Základní údaje 

Jak již bylo řečeno výše, zde se otázky shodovaly s dotazníkem. Jednalo se 

o zahájení rozhovoru, a proto byly tyto otázky zařazeny pro bližší seznámení 

s respondentem. 

První část byla opět zaměřena na základní informace o respondentech. 

Byli dotazováni na věk, pracovní status a nejvyšší dosažené vzdělání.  

Druhá část už jen stručně získávala informace o onemocnění, konkrétně 

se dotazovala na délku onemocnění, základní léčbu a dietu u respondentů. 

Třetí část pak zkoumala jezdecké zkušenosti respondentů. Ti odpovídali na otázky 

typu:  

 Jak dlouho jezdíte?  

 Jak dlouho závodíte? 

 V jakém odvětví a na jaké obtížnosti závodíte? 

 Jezdíte více koní za den? 

 

4.2.2.   Podrobné informace o vlivu jezdectví na DM 

Získávání podrobných a konkrétních informací o onemocnění DM v jezdeckém 

sportu bylo rozděleno do několika užších okruhů. Cílem bylo postihnout zejména 

subjektivní pocity respondentů, tzn. takové pocity, které se nedají nijak změřit, apod. 
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4.2.2.1. Údaje o vlivu onemocnění na jezdecký sport 

 Pociťujete výrazné omezení při ježdění/závodění? 

 Měla jste někdy vážnější problém po závodě/tréninku? Např. náhlé snížení 

glykemie, atd. 

 Měříte se před tréninkem/závodem a po tréninku/závodě? 

 Vyhodnocení dotazníku naznačuje, že část respondentů se na závodech měří 

méně, než v běžný den. Myslíte si, že to může být způsobeno složitostí měření? 

(tzn. glukometry jsou větší, obtěžující množství vybavení potřebné k měření, atd.) 

Jaký je podle vás jiný důvod? 

 Musel/a jste někdy přerušit závod/trénink kvůli komplikacím, které způsobilo 

onemocnění DM? 

 By/la jste někdy hospitalizována kvůli onemocnění? (vyjma hospitalizaci 

při diagnostikování DM) 

 Myslíte si, že je jezdecký sport vhodný pro pacienty s onemocněním DM? Pokud 

ano, proč? Pokud ne, proč? 

 Uvažoval/a jste někdy o tom, že kvůli onemocnění zanecháte jezdeckého sportu? 

 V případě, že máte DM déle, než jezdíte na koních, pociťujete v kompenzaci 

změnu k lepšímu od té doby, kdy jste začal/a jezdit? (např. lepší dlouhodobá 

křivka glykemie, nižší hodnoty HbA1c, atd.) 

 Pokud jste někdy měl/a delší výpadek v ježdění, ovlivnilo to vaše onemocnění? 

(např. výše glykemie, vyšší dávky insulinu, atd.) 

 Jak na vaše onemocnění působí stres? 

 Víte, o kolik se cca může snížit váš krevní cukr po vyšší fyzické zátěži? 

 Pociťujete příznaky hypoglykemie i během nižší/vyšší zátěže (trénink/závody) 

nebo je rozpoznatelnost hypoglykemie ztížena? 

 Jak se snažíte předcházet hypoglykemii během závodů/tréninku? 

 Jaké jsou podle vás další důležité pozitivní vlivy jezdectví na zdraví jedince? 

Pociťujete některé z těchto pozitivních vlivů i na sobě? 

 Jaká je u vás míra strachu z hypoglykemie za normálních podmínek (počítejte 

na škále od 1 - žádný strach do 10 - velký strach)? 

 Jaká je u vás míra strachu z hypoglykemie při tréninku a po něm (počítejte 

na škále od 1 - žádný strach do 10 - velký strach)? 
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 Jaká je u vás míra strachu z hypoglykemie při závodech (počítejte na škále od 

1 - žádný strach do 10 - velký strach)? 

 

4.2.2.2.   Bonusové otázky 

Tyto otázky byly zaměřeny na nadstandardní kompenzační pomůcky pro diabetiky. 

Jedná se hlavně o monitory, které zjednodušují měření glykemie. 

 Používáte jiné kontrolní přístroje pro sledování glukózy, než jsou standardní 

glukometry? 

 Pokud ano, jak dlouho máte tyto přístroje/monitory? 

 Cítíte s těmito monitory změnu k lepšímu nebo k horšímu v kompenzaci DM? 

 Je pro vás práce s těmito monitory snazší nebo horší než u glukometrů? 

 Pokud ne, uvažujete (nebo jste někdy uvažoval/a) o přechodu na monitorování 

glukózy pomocí jiných přístrojů? 

 Jakou vidíte výhodu v glukometrech? 

 Jakou vidíte výhodu v monitorech? 

 Jakou vidíte nevýhodu v glukometrech? 

 Jakou vidíte nevýhodu v monitorech? 

 

 Používáte insulinovou pumpu? 

 Pokud ano, jak dlouho ji máte? 

 Cítíte s pumpou změnu k lepšímu nebo k horšímu v kompenzaci DM? 

 Je pro vás práce s pumpou snazší nebo horší než s insulinovými pery? 

 Pokud ne, uvažujete (nebo jste někdy uvažoval/a) o přechodu na insulinovou 

pumpu? 

 Jakou vidíte výhodu/nevýhodu v insulinových perech? 

 Jakou vidíte východu/nevýhodu v insulinových pumpách? 

 

4.2.2.3.   První pomoc u pacientů s DM 

Poslední část rozhovoru byla zaměřena na velice důležité téma, a to povědomí 

veřejnosti a bližšího okolí o první pomoci (dále PP) u DM. 

 Míváte u sebe jako PP hroznové cukry/sladké nápoje/apod.? 

 Míváte u sebe jako PP GlucagenHypokit? 
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 Je vaše blízké okolí (rodiče, trenér,…) seznámeno s PP u pacientů s DM? 

o …Vědí, jak vypadají příznaky hypoglykemie? Popř. vědí, jaký je rozdíl 

mezi hypoglykemií a hyperglykemií? 

o …Vědí, jaké jsou kroky u mírné hypoglykemie? Vědí, kde najdou 

cukry/sladké nápoje? 

o …Vědí, jaké jsou kroky u těžké hypoglykemie? Vědí, kde najdou 

záchrannou jehlu GlukagenHypokit? 

 Zná vaše širší okolí (kamarádi, kolegové,…) PP u pacientů s DM?  

o …Vědí, jak vypadají příznaky hypoglykemie? Popř. vědí, jaký je rozdíl 

mezi hypoglykemií a hyperglykemií? 

o …Vědí, jaké jsou kroky u mírné hypoglykemie? Vědí, kde najdou 

cukry/sladké nápoje? 

o …Vědí, jaké jsou kroky u těžké hypoglykemie? Vědí, kde najdou 

záchrannou jehlu GlukagenHypokit? 

 Myslíte si, že je široká veřejnost dostatečně seznámena s PP u pacientů s DM? 

  

 

  



31 
 

5.   VÝSLEDKY 

5.1.   Dotazník 

5.1.1.   Základní informace z dotazníku 

Kvůli úzké specifikaci, ale také kvůli chybě v distribuci dotazníku (tato chyba byla 

především na straně oslovených organizací a federací, které se měly podílet na rozeslání 

dotazníku) vyplnilo dotazník pouze 14 respondentů. I tak jsou získané údaje velice 

zajímavé. 

Dotazník vyplnily pouze ženy, jejichž průměrný věk byl 24 let, nejstarší ženě bylo 

34 a nejmladší 17 let. Dotazník vyplnily v průměru za 10,5 minuty. 

Co se týče pracovního statusu, mezi respondenty bylo pět pracujících, sedm 

žáků/studentů a dvě ženy vyplnily kolonku s možnou odpovědí „jiné“.  

 

5.1.2.   Informace o onemocnění 

Mezi respondenty se objevil pouze jeden s DM2, jedna žena měla těhotenský 

diabetes, jinak zde byly pouze diabetici 1. typu. Průměrná délka onemocnění u těchto 

žen byla 8,43 let, nejdelší doba byla 18 let a nejkratší 1 rok, a to v případě těhotenského 

diabetu. 

Léčba diabetu podle odpovědí z dotazníku probíhala primárně pomocí insulinových 

per (osm responsí v případě DM1 a jeden v případě DM2), další tři ženy používaly 

insulinovou pumpu, u případu těhotenského diabetu byla použita jako kompenzace 

onemocnění pouze dieta, a jeden respondent odpověděl, že užívá antidiabetika/prášky 

pro případ DM2, i když on sám uvedl, že má DM1. Tuto odpověď lze tedy považovat 

za chybnou a nemůže být započítána do statistiky. Typy léčby jsou zpracovány v obr. 4. 
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Obr. 4 - typy léčby/kompenzace onemocnění DM 

  

Dále se otázky v dotazníku zaměřily na sacharidovou dietu v rámci kompenzace 

diabetu. Šest žen (42,86%) uvedlo, že nepočítají sacharidy v jídle. Druhá skupina žen 

(tedy osm žen, 57,14%) se dále rozdělila na ty, které používají systém výměnných 

jednotek (5), a na ty, které přepočítávají sacharidy pouze na gramy (2), jedna žena 

uvedla, že využívá oba systémy. Dále z odpovědí žen vyplynulo, že návštěvy 

diabetologa se pohybovaly průměrně kolem pěti návštěv za rok, což je standardní 

a ideální počet návštěv, které by měl každý pacient s tímto onemocněním absolvovat. 

  

insulinová pera u 

DM1; 8 

insulinová pera u 

DM2; 1 

insulinová pumpa; 

3 

dieta - těhotenský 

diabetes; 1 

chybná odpověď - 

antidiabetika; 1 
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5.1.3.   Hypoglykemie u respondentů 

Další část dotazníku se zaměřila na velice často probíranou problematiku 

hypoglykemie u pacientů jak s DM1, tak s DM2. První otázka byla namířena 

na rozpoznatelnost hypoglykemie u respondentů, a to především kvůli problematice 

hypoglykemické nevědomosti, která je častá u pacientů s DM1. Otázka „Jak dobře 

rozpoznáváte hypoglykemii“ byla založena na principu výběru na škále od 1 do 7, 

kdy číslo 1 označovalo stav, kdy respondent pozná bez problémů každou hypoglykemii, 

číslo 7 pak znamenalo neschopnost rozpoznat ani jednu hypoglykemii. Výsledky z této 

otázky jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu v obr. 5. 

Obr. 5.  - rozpoznatelnost hypoglykemie na škále od 1 do 7 

 

Z grafu lze vyčíst, že žádná z žen nevybrala na škále číslo 6 a 7, tzn., že netrpí 

hypoglykemickou nevědomostí a jejich rozpoznatelnost hypoglykemie je na dobré 

úrovni. Avšak za sníženou rozpoznatelnost hypoglykemie se považuje už výběr 

odpovědi 4 a výše. Tuto odpověď zvolily tři respondentky. Správná rozpoznatelnost 

hypoglykemie je důležitá v další kompenzaci diabetu a v udržení ideální hladiny 

HbA1c. 

Příznaky hypoglykemie podrobněji rozebrala další otázka, kde měli respondenti 

za úkol vybrat 7 nejčastějších příznaků, které se u nich vyskytují při hypoglykemii. 

Na výběr měli z patnácti typických příznaků. Záznamy jednotlivých odpovědí jsou 

zapsány v tab. 1.  

0

1
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1 2 3 4 5 6 7

odpověď: 

1 - poznám každou HG 

7 - nepoznám žádnou HG 

počet respondentů
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Tab. 1 - příznaky hypoglykemie u respondentů 

 

Respondenti 

třes únava pocení poruchy 

řeči 

poruchy 

zraku 

celková 

slabost 

bledost 

1 •  •  • •  

2 • •   • •  

3 • • •  • •  

4 • • •     

5 •  •   • • 

6  • •     

7 •  •   • • 

8 • • •   • • 

9 • •    •  

10  • •   • • 

11 • •    • • 

12 • • • • • •  

13 • • •   •  

14 •  •    • 
 

 

Respondenti 

závrať hlad úzkost bolest 

hlavy 

nevolnost nesoustředěnost 

1 •    • • 

2  •  • •  

3  •    • 

4  •  • • • 

5  • •   • 

6 • •  • • • 

7 • •    • 

8  •    • 

9 •   • • • 

10  •  • •  

11 • •   •  

12  •     

13  •   • •  

14 •    • • 
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Vzhledem k tomu, že žádná z žen nezaškrtla odpověď „nepoznám hypoglykemii, 

musím se změřit“, nejsou tyto odpovědi zvlášť uvedeny v tabulce. Odpověď „Jiné – 

vyplňte prosím“ vybrala pouze jedna žena. Ta uvedla, že při těžší hypoglykemii zažívá 

specifické pocity v podobě brnění, které se projevuje především v místech, kde 

se pokožky dotýká např. oděv.  

Dvanáct žen (85,7%) z celkového počtu (14) zvolilo jako jeden z příznaků 

hypoglykemie třes. Odpovědi jako pocení, celková slabost a hlad byly druhými 

nejčastějšími příznaky, vybralo je celkem jedenáct respondentek (78,6%). Na třetím 

místě figurovala únava a nesoustředěnost (deset odpovědí, 71,4%). Dále se pak objevila 

nevolnost (devět odpovědí, 64,3%), závrať a bledost (šest odpovědí, 42,9%), bolest 

hlavy (pět odpovědí, 35,7%) a poruchy zraku (čtyři odpovědi, 28,6%). Pouze jedna 

odpověď byla u poruch řeči a u úzkosti (7,1%).  

 

5.1.3.1.   Četnost hypoglykemií 

U žen, které vyplňovaly četnost mírných hypoglykemií za týden (10), se toto číslo 

pohybovalo průměrně mezi 3 až 4 za týden, přičemž nejvyšší četnost byla 

10 hypoglykemií za týden. Ostatní ženy (3) vyplnily četnost hypoglykemií za půl roku, 

toto číslo se pohybovalo od 4 do 8 hypoglykemií za 6 měsíců. Jedna žena udala četnost 

čtyři hypoglykemie za měsíc. Zajímavým faktem je, že u šesti žen tyto hypoglykemie 

nejspíš souvisí se sportem a u dalších šesti se tyto hypoglykemie naopak nevyskytují 

v přímém spojení se sportem. 

U těžkých hypoglykemií (těžká hypoglykemie - taková, ze které se pacient nemůže 

dostat sám a musí mu pomoci další osoba) osm žen udalo, že ještě neměly těžkou 

hypoglykemii, tři ženy měly tento stav jednou za rok, jedna žena dvakrát za rok. Jedna 

žena měla dvě těžké hypoglykemie za 15 let, a další zase dvě těžké hypoglykemie 

za 16 let, tedy za celé období od vzniku nemoci. 

 

5.1.3.2.   Léčba hypoglykemií 

Mezi nejčastější formy sacharidů, které respondentky užívaly při řešení 

hypoglykemie, patří bezesporu sladké nápoje (cola, fanta, džus, šťáva z kompotu), 

hroznový cukr, sladké pečivo (chléb s marmeládou, sušenky), čokoláda a jiné sladkosti 

(obyčejný cukr, karamelové bonbóny) atd. Počty jednotlivých odpovědí ukazuje obr. 6. 
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Obr. 6 - sacharidy užívané při řešení HG  

 

Většina žen (12) uvedla, že množství podaných sacharidů na vyřešení 

hypoglykemie neřeší. Pouze dvě ženy napsaly, že množství podaných sacharidů řeší, 

a to podle toho, jaká je výše jejich glykemie. U jedné z nich to znamenalo, že si vezme 

1 až 2 VJ (výměnné jednotky) sacharidů.  

Poslední, asi nejdůležitější část dotazníku zabývající se hypoglykemií, měla za úkol 

zjistit poznatelnost hypoglykemie u respondentů. Výsledky z této otázky jsou shrnuty 

v obr. 7. 
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Obr. 7 - hladina rozpoznatelnosti hypoglykemie 

 

Podle výše zjištěných odpovědí lze říci, že všech 14 respondentů nemělo problém 

s hypoglykemickou nevědomostí, jak lze soudit především z odpovědí na otázku 

„Na jaké hodnotě krevní glukózy obvykle začínáte cítit hypoglykemii“. Zde totiž žádná 

z žen nezaškrtla možnou odpověď „pod 2,0 mmol/l“.  
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5.1.4.   Jezdectví u respondentů 

Průměrná doba, doba, po kterou respondenti jezdí na koních, je 14 let, doba 

závodění jako registrovaný sportovec v průměru 8 let. Jedenáct ze čtrnácti respondentů 

závodí v disciplíně parkur, z toho čtyři ženy sportují do obtížnosti Z (tedy ZM/Z), čtyři 

v obtížnosti Z/ZL (4), tři ženy se věnují (nebo věnovaly) parkuru na obtížnosti stupně L. 

Tuto obtížnost lze zařadit spíše ke střední úrovni  parkurového skákání, tedy i fyzická 

a psychická zátěž s tím spojená bude spíše nižší. Zbylé tři ženy sportují v disciplíně 

drezura, kde dvě závodí v nižší obtížnosti stupni Z, a druhá ve stupni ST, což se již 

dá považovat za vyšší obtížnost, ve které bude určitě hlavní roli hrát zejména stres. 

 

5.1.4.1.   Intenzita sportovního tréninku 

Intenzita tréninku (jeden trénink = jeden kůň) zde byla v průměru pět tréninků 

za týden, u vyjížděk to bylo tři za týden. Vyjížďky lze vzhledem k intenzitě zátěže 

přirovnat ke standardním tréninkům, proto byly tyto kategorie ve výsledcích sloučeny, 

celkový počet tréninků tedy vychází v průměru osm za týden. Intenzita závodů 

(jeden závodní den = jeden závod) byla tři za měsíc. Toto číslo ale ovlivnil fakt, že dvě 

respondentky závodily s mnohem vyšší intenzitou, než ostatní, a to 10 závodů za měsíc 

a druhá 8 za měsíc, což je opravdu velké sportovní vytížení. 

 

5.1.4.2.   Tréninkový režim spojený s onemocněním  

Intenzitu měření glykemie při provozování jezdectví udává tab. 2. 

 

Tab. 2 – počty odpovědí u jednotlivých otázek intenzity měření před a po výkonu 

 Ne  Spíše ne Nevím  Spíše ano Ano 

Měření před 

tréninkem 

6 4 0 4 0 

Měření po tréninku 6 7 0 1 0 

Měření před 

závodem 

6 4 0 3 1 

Měření po závodě 6 4 0 3 1 
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V běžný den bez ježdění se respondenti měřili průměrně dvakrát za den, 

u tréninkových dnů to bylo třikrát za den, to samé platilo u závodních dnů. Podle 

výsledků z dotazníku je zřejmé, že pouze jedna respondentka se měřila více v běžný 

den, než ve dnech, kdy byla sportovně vytížená. Osm respondentek se měřilo všechny 

dny stejně a u ostatních pěti respondentek došlo k navýšení počtu měření v rámci 

sportovně vytížených dnů. 

Následující otázky se zabývaly problematikou hypoglykemií v jezdectví a jejich 

možným spojeným s tímto sportem. Otázky byly formulovány tak, aby bylo možné 

ověřit hypotézu, že hypoglykemie se u respondentů budou objevovat spíše ve sportovně 

vytížených dnech (alespoň pokud jde o intenzitu tréninků). Odpovědi na další otázky 

měly pomoci ukázat, zda bude na respondenty na závodech působit spíše stres (tudíž 

se BG bude zvyšovat), nebo fyzická zátěž, která bude hodnotu BG naopak snižovat. 

Výsledky lze najít v tab. 3 a 4. 

 

Tab. 3 - hypoglykemie ve sportovně náročnějších dnech 

 Nesouhlasím Spíše 

nesouhlasím 

Nevím  Spíše 

souhlasím 

Souhlasím 

Hypoglykemii mám 

spíše ve dnech, kdy 

mám trénink. 

2 8 2 2 0 

Hypoglykemii mám 

spíše ve dnech, kdy 

mám závody. 

10 1 3 0 0 

 

Tab. 4 - vliv stresu a fyzické zátěže na hladinu glukózy v krvi 

 Spíše fyzická 

zátěž 

Nevím Spíše stres Obojí 

Po tréninku/po vyjížďce 

výslednou hladinu cukru 

v krvi v mém případě 

ovlivňuje:  

9 4 1 0 

Po závodech výslednou 

hladinu cukru v krvi 

v mém případě ovlivňuje: 

5 3 4 2 
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Respondentky uvedly, že v případě, že jejich hladinu glukózy v krvi ovlivňuje spíše 

fyzická zátěž, je hladina glukózy spíše snižována. V případě odpovědi, že BG 

při tréninku ovlivňuje spíše stres (jak udala jedna žena), se hladina BG zvyšovala. 

Během závodního dne pět žen udalo, že jejich BG ovlivňuje spíše fyzická zátěž, a ta 

hladinu snižuje. Ze čtyř žen, které udaly, že jejich hladinu BG ovlivňuje spíše stres, 

dvě udaly, že stres u nich tuto hladinu zvyšuje. Jedna žena vyplnila odpověď „obojí“, 

tedy že hladinu BG u ní na závodech ovlivňuje jak stres, tak fyzická zátěž. Pokud se 

jedná o stres, tak ten hladinu BG zvyšuje, kdežto fyzická zátěž zase snižuje. 

Zajímavou odpověď podaly dvě ženy, v jejichž případě stres hladinu BG během 

závodů snižuje. Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry převládá stres nad fyzickou 

zátěží. 

Z dotazníku lze dále vyčíst, že 10 žen nesouhlasí s výrokem, že jezdecký sport by 

měl být nebezpečný pro pacienty s diabetem. Další odpověď zněla „spíše nesouhlasím“ 

a tři ženy mají neutrální postoj k tomuto tématu (odpověď „nevím“). 
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5.2.   Rozhovory 

První velice stručná část měla za úkol zmapovat základní údaje o respondentech. 

Rozhovoru se účastnily opět pouze ženy, a to pět žen ve věku 17–27 let.  

 

5.2.1.   Údaje o onemocnění 

Zajímavé jsou zde údaje o délce onemocnění, které se pohybovaly od 6 do 22 let, 

tzn., že jedna z žen má diabetes mellitus od čtyř let, jedna od pěti let, další od sedmi let, 

dále pak od patnácti a poslední od sedmnácti let. Ve všech případech se jedná o diabetes 

mellitus 1. typu. Tři ženy používají k léčbě insulinová pera, dvě insulinovou pumpu 

a dále dvě ženy z pěti drží diabetickou dietu. 

 

5.2.2.   Jezdectví u respondentů 

Celková doba ježdění u žen se pohybovala od 7 do 22 let. U dvou žen byl 

diagnostikován diabetes mellitus až v době, kdy už provozovaly jezdecký sport, jedna 

aktivně jezdila 6 let, druhá 7 let. Další žena uvedla, že má diabetes 22 let a že stejnou 

dobu také jezdí na koni (tedy od pěti let). Poslední dvě ženy začaly jezdit až poté, co jim 

byl diagnostikován DM - jedna sedm let po diagnostikování, druhá tři roky. 

 Délka období, kdy respondentky aktivně závodí na oficiální úrovni, se pohybovala 

od tří do patnácti let. Hlavním závodním odvětvím byl parkur, a to na úrovni Z/ZL, 

u jedné ženy pak na vyšší úrovni L/S. Jedna žena závodí v drezuře, a to na úrovni Z. 

 

5.2.2.1.   Údaje o vlivu onemocnění na jezdecký sport 

Pro lepší přehlednost údajů jsou výsledné odpovědi zaznamenány v tab. 5. 

Odpovědi všech žen jsou zestručněny pro potřeby tabulky a celé práce, rozsáhlejší 

a zajímavější odpovědi jsou zaznamenány pod tabulkou. 
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Tab. 5 - odpovědi respondentek - „Jak vaše onemocnění zasahuje do sportovního 

vytížení“ 

 1 2 3 4 5 

Pociťujete výrazné omezení při 

ježdění/závodění? 

NE NE NE NE NE 

Měla jste někdy vážnější problém po 

závodě/tréninku? Např. rychlé snížení 

glykemie,… 

ANO ANO ANO ANO NE 

Měříte se před tréninkem/závodem a po 

tréninku/závodě? 

NE NE NE  

jen při 

pocítění 

problému 

Před 

ANO 

Po  

NE 

NE 

Dle dotazníku lze vidět, že část respondentů 

se na závodech měří méně, než v běžný den. 

Myslíte si, že to může být způsobeno 

složitostí měření? (tzn. větší glukometry, 

množství vybavení,…)  

Jaký podle vás může být jiný důvod? 

NE 

 

 

 

 

 
Méně 

času 

- 

 

 

 

 

 
Méně 

času 

- 

 

 

 

 

 
Méně 

času 

*  

viz text 

dále 

ANO 

 

 

 

 

 
Méně 

času, 

stres 
Musel/musela jste někdy přerušit 

trénink/závod kvůli komplikacím, které 

způsobilo onemocnění DM? 

ANO NE ANO NE ANO 

Byl/byla jste někdy hospitalizována kvůli 

tomuto onemocnění (vyjma hospitalizace při 

nálezu DM)? Např. těžká hypoglykemie,… 

ANO NE NE  NE NE 

Uvažoval/a jste někdy, že kvůli svému 

onemocnění zanecháte jezdeckého sportu 

(popř. ježdění jako takového)? 

NE NE NE NE NE 

  

  



43 
 

Na otázku „Myslíte si, že je jezdectví vhodné pro pacienty s DM? Pokud ano, proč? 

Pokud ne, proč?“ podaly respondentky rozsáhlejší a zajímavé odpovědi. Nevhodnost 

tohoto sportu může spočívat v jeho časové náročnosti a nutnosti myslet i na koně, 

což ubírá pozornost od péče o vlastní zdraví (hlídání pravidelného přísunu jídla, měření, 

atd.). Na druhé straně se jedná fyzickou aktivitu jako u každého jiného sportu, 

což napomáhá k udržení celkové vitality a k lepší kontrole nad hyperglykemií. Zároveň 

lze říci, že je tento sport v rovnováze mezi aerobní a anaerobní aktivitou, což také 

napomáhá k udržení ideální hladiny glukózy v krvi. V neposlední řadě se zde může 

objevit problém hygieny, na kterou je (hlavně z důvodu horší hojivosti ran u diabetiků) 

při kontaktu s koňmi třeba dbát se zvýšenou pozorností. Zvláště jedna respondentka 

zmínila tento problém, na který se může snadno zapomínat. Jezdci se neustále pohybují 

v nesterilním prostředí, ve kterém může dojít ke snadné infikaci ran, kterých se u koní 

taktéž objevuje nemálo. Na druhou stranu ale pohyb v takovém prostředí může 

posilovat imunitu. 

* Žena č. 4 měla velice zajímavou odpověď na otázku, jaký může být podle ní jiný 

důvod pro menší míru měření na závodech. Podle ní může svou roli hrát i fakt, 

že někteří mohou cítit před ostatními stud. Zvláště v období puberty může být pro 

někoho nepříjemné, že je pozorován při měření. Pro řadu lidí je to velice citlivá 

a soukromá věc. 

V rozhovoru následovaly otázky týkající se vlivu jezdeckého sportu na onemocnění 

DM. Pokud měly ženy onemocnění déle, než jezdily, pociťovaly v kompenzaci 

onemocnění hlavní výhodu v pravidelné fyzické aktivitě. Dalších změn si však nebyly 

vědomy. Při delší pauze v ježdění však většina žen pociťovala výrazné změny 

z hlediska insulinové terapie. V jednom případě dokonce muselo dojít k navýšení dávek 

insulinu až o 1/3. Všechny ženy si byly vědomy toho, že stres obecně glykemii zvyšuje. 

Tak tomu bylo i ve většině případů při ježdění na koních. Respondentky ale uvedly, 

že se u nich v průběhu let míra stresu ze závodění snížila, a s tím došlo i k menším 

výkyvům glykemie směrem nahoru. Pouze jedna žena řekla, že dříve u ní stres BG 

snižoval. Zde ale lze předpokládat, že v takovém případě převyšovala fyzická zátěž, 

aniž by si toho byla respondentka vědoma.  

Další otázka hledala u respondentek odpověď, zda jsou si vědomy toho, o kolik 

u nich fyzická zátěž snižuje hladinu glykemie v krvi. Některé ženy měly vypozorovanou 

i přesnou hodnotu, o kterou se jejich glykemie, kterou měly před tréninkem, snížila. 
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Tyto hodnoty mohly klesnout až o 5 mmol/l po hodině ježdění. Šlo ale o individuální 

údaje, po pravidelné aktivitě mohlo dojít ke srovnání BG a tím i k menším výkyvům.  

Obecný pozitivní vliv jezdectví na zdraví člověka potvrdily všechny ženy. I když 

se jedná o sport s větší úrazovostí, stále převládají prokazatelná pozitiva. Jedná 

se například o to, že jezdectví není sport s jednostranným zatížením, a proto může 

při pravidelném provozování této činnosti dojít ke zlepšení např. bolestí zad a skolióz. 

Nezanedbatelné je určitě i navýšení celkové fyzické zdatnosti. Zmíněna byla i vyšší 

imunita z důvodu pravidelného vystavování nesterilnímu prostředí kolem koní. 

A v neposlední řadě všechny respondentky pociťovaly v přítomnosti zvířat psychické 

uvolnění, zklidnění a odbourání stresu. 

 

5.2.2.2.   Hypoglykemie 

Zvláštní pozornost byla v rozhovorech věnována hypoglykemiím. Pozitivní zjištění 

přinesly odpovědi na otázky týkající se rozpoznatelnosti během vyšší fyzické, 

ale hlavně i stresové zátěže. Myšlena zde byla rozpoznatelnost během závodů nebo 

náročnějších tréninků. Ta se u čtyř respondentek naštěstí nezměnila a i během těchto 

situací dokážou poznat přicházející hypoglykemii. Jedna žena uvedla, že během závodů 

je pro ni těžší poznat hypoglykemii. Pro zjištění míry strachu z hypoglykemií byla opět 

použita škála od 1 do 10, kde 1 znamenala žádný strach a 10 extrémní strach. Pokud 

se jednalo o strach za normálních podmínek, pak se toto číslo pohybovalo od 1 do 4. 

V případě strachu z hypoglykemie při tréninku a po něm se toto číslo lehce zvedlo, 

jednalo se o hodnoty od 1 do 6. Po závodech byla tato čísla podobná/stejná jako 

u tréninku, dokonce byla o jeden bod nižší. Může to být i z toho důvodu, že se většina 

žen snažila aktivně předcházet těmto hypoglykémiím, a to snížením dávky insulinu, 

zvýšením přísunu jídla nebo sacharidů, a jedna žena velice hezky popsala využití 

tzv. DBD (dočasná bazální dávka). Jedná se o jednorázovou úpravu insulinové terapie, 

kdy dojde k dočasnému snížení jinak pravidelné dávky insulinu. V tomto případě 

dochází ke snížení normální dávky až na 60%. Jako řešení využívaly ženy i podání jídla 

či pití bez aplikace insulinu. Pro někoho bylo naopak lepší nezasahovat do již zaběhlého 

režimu. 
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5.2.2.3.   Bonusové otázky 

Bonusové otázky dostaly pouze ty ženy, které měly buď insulinovou pumpu, 

nebo monitor pro sledování glykemie. Jednalo se o dvě ženy s monitorem a jednu, která 

uvedla obojí. V tomto případě ale zmínila monitor, který jednou za čas dostane každý 

pacient s diabetem. Tento monitor pacient používá cca 14 dní a pak jej odevzdá 

ošetřujícímu lékaři. I tak se ale jedná o zajímavé údaje pro tuto práci. 

 Dvě ženy, které uvedly, že vlastní monitor, mají tento monitor cca 6 měsíců. Jedna 

však s těmito monitory pociťuje spíše změnu k horšímu, a to hlavně z důvodu, že si 

všimla velkých rozdílů v naměřené glykemii monitorem a glukometrem. Druhá pociťuje 

změnu k lepšímu hlavně díky snazšímu hlídání glykemie, i HbA1c se jí mírně srovnal 

v období používání monitoru. Pro obě však představuje velkou výhodu snazší práce 

s monitory oproti glukometru. Na druhou stranu obě respondentky vidí jako pozitivum 

glukometrů možnost vidět aktuální a přesnou hladinu glykemie v krvi. Avšak velkou 

nevýhodou je bolestivé píchání do prstu při měření a množství komponent, které jsou 

ke glukometru potřeba. Naopak za výhody u monitoru považují snazší, rychlejší 

a diskrétnější měření. Toto měření je doprovázeno pouze jedním vpichem za 14 dní, 

odpadá tedy bolestivé píchání do prstů. Nevýhodou u monitoru může být nepřesnost 

a opožděnost při měření. Rozdíl naměřené hodnoty oproti glukometru může být až 

1 mmol/l. U monitoru se může stát, že dojde k vytržení čipu z ruky, čip pak musí být 

nahrazen novým. A v neposlední řadě je rozhodujícím faktorem cena. Glukometry jsou 

oproti monitorům plně hrazeny včetně měřících proužků, zatímco monitory si 

do minulého roku musel pacient z části platit sám. V roce 2020 však došlo ke změně 

v hrazení těchto přístrojů (plná úhrada od pojišťovny), což je ale podmíněno viditelným 

zlepšením dlouhodobé kontroly glykemie u jejich nositelů. 

 Žena, která se zmínila o krátkodobých monitorech, uvedla podobné výhody, jako 

s sebou přinášejí dlouhodobé senzory. Jedná se hlavně o větší přehlednost dat, která 

jsou zobrazena na grafech po zapnutí senzoru. Tato respondentka navíc vlastní 

vylepšenou verzi senzoru (Enlite), která varuje před blížící se hypoglykemií nebo 

hyperglykemií. V tomto případě je senzor propojen s pumpou, která při hypoglykemii 

přeruší dodávání insulinu do těla. To je ocenitelné zejména v noci, kdy je riziko zaspání 

hypoglykemie. Jak tato žena uvedla, i s těmito senzory je spojeno další riziko - je to jen 

další přístroj, který může selhat, ale i přesto je to velký pomocník. Výhody 

u glukometrů vidí hlavně v možnosti odložit je po změření, nemusí je nosit stále na těle, 

a proto nehrozí jejich poničení (strhnutí). Naopak jako velkou nevýhodu vnímá 
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bolestivě rozpíchané prsty, což u ní dokonce v extrémním případě někdy vyvolává pocit 

snížení citlivosti v konečcích prstů. Jako výhodu monitoru vidí bezesporu možnost 

zastavení přísunu insulinu při zaznamenání poklesu glykemie. Jedná se celkově o větší 

přehled o tom, co se v těle děje. Nevýhodou je již zmiňovaná možnost odtržení čipu 

od těla, ale také nepříjemný pocit z toho, že je „něco“ stále zapojené v těle. 

 Respondentka zmíněná v předchozím odstavci je také ze všech respondentek 

jediným vlastníkem insulinové pumpy. Jedná se o pumpu Medtronic MiniMed 640G. 

S touto pumpou cítí rozhodně změnu k lepšímu v kompenzaci diabetu. Dále uvedla, 

že nemůže říci, jestli je manipulace s pumpou snazší než s insulinovými pery. Jedná se 

přístroj, který vyžaduje řadu nastavení, ale manipulace s dávkováním insulinu je díky 

pumpě lepší, například na veřejnosti. Obecně řekla, že je pro ni tento přístroj lepší jak 

v kompenzaci, tak se s ním cítí lépe zabezpečená a více spokojená. U otázky výhod 

zmínila u insulinových per možnost schovat je do tašky a nemít je stále na těle. Také 

jehla na těchto perech je malá. Velkou nevýhodu per tvoří potřeba vpichování insulinu 

minimálně třikrát denně. Naopak výhoda pumpy dle této ženy spočívá v neuvěřitelném 

zjednodušení pro diabetiky a díky této pumpě se více přiblížila normálnímu životu. 

Nevýhodou je hlavně to, že pumpa je, zjednodušeně řečeno, tvořena samotným 

vpichem, hadičkou a velkou krabičkou, která musí být stále na těle, nebo velmi blízko 

u těla, například v kapse nebo speciálním opasku. To může být při manipulaci velice 

nepříjemné. Samotný vpich se musí jednou za tři dny vyměnit, a to větší jehlou, než se 

nachází u per.   

 

5.2.2.4.   První pomoc u pacientů s DM při hypoglykemii 

Každý diabetik má u sebe tzv. první pomoc (PP) v podobě jakéhokoli sladkého 

nápoje nebo jídla. Tak tomu je i u respondentek, které mají vždy v záloze nějaký 

hroznový cukr, sušenku, colu, atd. Další důležitou součástí první pomoci u pacientů 

s DM je tzv. Glucagen Hypokit (1 mg), což je krabička s práškem v injekční lahvičce 

a rozpouštědlem v injekční stříkačce. Jedná se o přípravek pro řešení těžké 

hypoglykemie, který předepisuje diabetolog. Čtyři respondentky však uvedly, že tento 

přípravek u sebe běžně nemají. Jedna žena ho u sebe mívá pouze na závodech a jen 

jedna ho má u sebe stále.  

V rámci rozhovoru byly kladeny otázky týkající se povědomí blízkého i širšího 

okolí o první pomoci u diabetiků. Jako blízké okolí byli myšleni rodiče, partneři, trenér 

apod. Ti jsou, co se týče svých dětí/svěřenců/partnerů, většinou seznámeni s tím, 
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co dělat v případě hypoglykemie. Hlavně u mírné hypoglykemie není problém, vědí 

i kde hledat u diabetika cukry, někdy mají sami něco u sebe. Výhodou je, že v případě 

mírné hypoglykemie je člověk s diabetem schopen ještě sám říci, co potřebuje a co mu 

mají ostatní podat. Problém nastává u těžké hypoglykemie, která může přijít tak rychle, 

že diabetik ani nestihne poukázat na to, že má nějaký problém. V tom případě je třeba 

reagovat rychle, a pokud u sebe diabetik nemá injekci Glucagen Hypokit, je těžké 

poskytnout první a účinnou pomoc. V případě respondentek toto vědí spíše hlavně 

rodiče, kteří ale nemusí hned Hypokit najít. Ostatní nejsou seznámeni s tímto 

problémem a s jeho řešením. Širší okolí (kolegové v práci, spolužáci, kamarádi,…) je, 

dle slov některých respondentek, také seznámeno s první pomocí u mírné 

hypoglykemie. U těžké hypoglykemie už ale povědomí o PP klesá. Navíc někteří 

mohou mít problém s rozlišením počáteční hypoglykemie a hyperglykemie. Je také 

známo, že hyperglykemie může díky uvolňujícím se ketonům na první pohled působit, 

jako kdyby byl onen hyperglykemický pacient opilý.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat informovanosti veřejnosti o onemocnění 

diabetes mellitus. Dle většiny žen (4 z 5) není veřejnost celkově dostatečně informovaná 

o tomto onemocnění, natož pak o PP. Dle studie od Jackson et al. z roku 1991 bylo 

ze 480 respondentů schopno pojmenovat příznaky diabetes mellitus jen 231 (48%). 

Mnohem mladší studie pochází z roku 2019 a provedli ji Nansseu et al. Ti pracovali 

se skupinou 1524 lidí, ze kterých pouze 16,3% někdy získalo nějaké vzdělání o DM. 

Je tedy třeba, pokud je člověk diabetik, pohlídat si, zda lidé, se kterými přichází 

do kontaktu, vědí, co dělat v případě PP. Z důvodu vlastní bezpečnosti je tedy rozhodně 

lepší seznámit každého v úzkém okolí o tom, co může nastat za problémy. Zvláště 

například v hodinách TV, při vykonávání sportovní aktivity apod. Taktéž pokud 

je člověk trenérem, mělo by být v jeho zájmu zjistit si potřebné informace o případném 

onemocnění svých žáků a potřebné PP.  
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6. DISKUZE  

Diabetes mellitus si postupně získává pozornost nejen v odborném prostředí, 

ale i v populaci celkově. Je to zejména proto, že počet nemocných každým rokem 

stoupá. Dle ÚZIS (2019) bylo k roku 2018 v České republice 9 582 diabetiků na 

100 000 obyvatel. Základní dělení diabetu je především na diabetes mellitus 

1. a 2. typu. Přestože se této studie zúčastnili hlavně pacienti s diabetem 1. typu, DM1 

tvoří minoritní část populace s diabetem, konkrétně 5-10% z celkového počtu 

nemocných (American Diabetes Association, 2014). Pro Českou republiku je to 6,24% 

z celkového počtu obyvatel.  

S diabetem je neodmyslitelně spojeno riziko hypoglykemie, která je akutní 

komplikací tohoto onemocnění. V provedeném výzkumu bylo potvrzeno hned několik 

nejčastěji udávaných příznaků hypoglykemie, a to především třes, únava, pocení, 

celková slabost, bledost, hlad, nesoustředěnost, nevolnost, atd. (McAulay et al., 2001; 

Olsen et al., 2014). Hypoglykemická nevědomost postihuje 30-40% diabetiků (Brož 

et Piťhová, 2016). Ve výzkumném souboru z dotazníku vyplývá, že hypoglykemickou 

nevědomostí dle Likertovy škály trpí pouze 21,4% respondentů. Jedná se ale o velmi 

malý výzkumný vzorek z celkového počtu pacientů/jezdců s diabetem.  

Stejně jako uvádí většina autorů (Brož et Rušavý, 2012; Dovc et al., 2017; Horton 

et Subauste, 2016; Rickkels et al., 2018), i u respondentů v této studii se jako prevence 

hypoglykemie při zátěži osvědčilo snížení dávek insulinu (ať už jednorázově nebo 

na celý den) a přidání sacharidů před aktivitou. Nikdo z respondentů nevyužíval jako 

prevenci podání minimální dávky glukagonu. O této možnosti prevence hovořili 

ve svém výzkumu Rickels et al. (2018). Jak udávají Brož et Rušavý (2012), sportovní 

aktivitě by mělo předcházet změření glykemie. U respondentů v této studii se naštěstí 

nepotvrdila hypotéza, že v rámci závodního dne se bude frekvence měření snižovat. 

Lze tedy potvrdit, že všichni si byli vědomi důležitosti kontroly svého zdraví. 

U některých jedinců se dokonce frekvence měření zvýšila. Pravidelný přehled 

o hladinách glukózy v krvi je důležitou součástí správného managementu onemocnění.  

Dle Beale et al. (2015) a Rickels et al. (2018) se doporučená dávka cvičení 

pohybuje kolem 150 minut střední zátěže, a to alespoň třikrát týdně (3 až 6 MET). 

U respondentů vyšla průměrná aktivita 5 tréninků za týden. Vezmeme-li v úvahu, 

že většina tréninků v jezdectví se pohybuje od 30 do 60 minut/den a náročnost se může 

pohybovat od 3 do 11 MET, tento sport se jeví jako zátěžově náročnější aktivita, která 
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přesahuje doporučenou dávku cvičení. Navíc velká část jezdců má na starost více koní 

za den. 

Všichni respondenti z rozhovoru si byli vědomi pozitivního vlivu jezdectví 

na posturální systém a celkovou rovnováhu a koordinaci. O těchto pozitivech hovoří 

i studie Kim et al. (2018), Mutoh et al. (2019) a Villafaina et al. (2019). Nemalou roli 

hrál u respondentů i psychologický vliv jízdy na koni. Prostředí v přítomnosti zvířat 

výrazně snižuje stres, úzkosti apod. (Johnson et al., 2018). Jedná se sice o vedlejší 

informace vyplývající z průzkumu, i takové jsou ale důležité.  

Hlavní pozornost práce byla zaměřena na vliv jezdectví na DM1. Vzhledem 

k absenci studií a článků zabývajících se vlivem jezdeckého sportu na onemocnění 

diabetes mellitus 1. typu nelze udělat základní srovnání získaných dat s jinými možnými 

výzkumy. Existují sice studie, které zkoumaly vliv ježdění na diabetes mellitus 2. typu 

(Hosaka et al., 2010; Kubota et al., 2006), management tohoto onemocnění se ale, co se 

týče fyzických aktivit, výrazně liší. Lze ale aplikovat nabyté informace ze jmenované  

studie obecněji. Z výsledků vyplývá, že ježdění v rámci tréninku vyžaduje velkou 

fyzickou aktivitu, která je srovnatelná se střední až těžkou zátěží (Brož et Rušavý, 

2012). Tato aerobní fyzická aktivita má za následek snižování hladiny glykemie v krvi. 

Na druhou stranu silové prvky, zvláště pak práce s otěžemi, přidávají jezdectví 

anaerobní složku, která naopak, stejně jako ostatní silové a odporové sporty, glykemii 

zvyšuje. Nalezení rovnováhy mezi těmito složkami vede k snazšímu udržení ideální 

hladiny glykovaného hemoglobinu v krvi, stejně jako praktikování fyzických aktivit 

obecně (Dovc et al., 2017; Horton et Subauste, 2016;  Koca et al., 2019; Niess et Thiel, 

2017; Rickels et al., 2018; Tikkanen-Dolenc, 2017). U jezdectví, stejně jako u jiných 

typů cvičení a sportů, platí, že na hladinu glukózy v krvi má vliv intenzita a délka trvání 

tréninku. Jakou roli však hraje v managementu onemocnění stres v rámci závodů je 

otázkou. Tento výzkum ukázal velice odlišné názory respondentů. Je obecně známo, 

že stres a úzkost zvyšují hodnoty glukózy v krvi a následně i hemoglobinu A1c 

(Bebbington et al., 2019; Suh et al., 2016). Jiné studie (Annor et al., 2016; Walker et al., 

2019) naopak poukazují na fakt, že stres neovlivňuje hladinu glukózy přímo, 

ale zasahuje do managementu onemocnění. Více stresovaní jedinci mohou mít nižší 

úroveň sebekontroly. Respondenti v této studii se v názorech taktéž neshodovali. 

Jedním z hlavních důvodů může být malý vzorek z populace jezdců s diabetem nebo 

například i fakt, že stres ze závodů působí dohromady s fyzickou zátěží a není jisté, 

která složka v danou chvíli převáží. 
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Tato studie se zabývala tématem, které není běžné a pro většinu populace je 

naprosto neznámé. Jezdectví není až tak populární jako jiné sporty (např. fotbal nebo 

biatlon) a informace o těch, kteří provozují jezdecký sport a mají diabetes, jsou jen 

těžko dohledatelné. I přes veškeré překážky (malý vzorek respondentů, absence 

potřebných zdrojů apod.) lze tuto studii považovat za odrazový můstek pro mnohem 

rozsáhlejší průzkumy v oblasti vlivu jezdectví na diabetes mellitus 1. typu. Součástí 

takových průzkumů by mohlo být monitorování hladiny glukózy v krvi v rámci 

tréninku/závodu a sledování míry stresu při závodech. To by mohlo výrazně napomoci 

k potvrzení hypotézy, že stres bude hladinu glukózy zvyšovat. V návaznosti 

na výsledky tohoto sledování se pak nabízí možnost sestavení ideálního plánu 

pro jezdecký sport a sportovce s diabetem. Takový plán by mohl zahrnovat doporučení 

ideální délky a intenzity tréninků s ohledem na množství glykemie před aktivitou, 

úpravy dávek insulinu při větší zátěži (závody apod.) anebo ideální sacharidové 

kompenzace v případě hypoglykemií „v sedle“. 
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7. ZÁVĚRY 

Práce měla za úkol zmapovat prostředí jezdeckého sportu v České republice a počet 

jezdců s onemocnění diabetes mellitus. Cílem bylo pomocí sestavených dotazníků 

zjistit, kolik jezdců závodí s tímto onemocněním, jak jim diabetes ovlivňuje každodenní 

život, a hlavně jak jezdectví působí na management onemocnění.   

Pro vyhodnocení dat a ověření hypotéz měla práce dostupný bohužel jen  velmi 

malý výzkumný soubor. Výsledky tedy nelze aplikovat a vztáhnout na veškeré 

diabetiky, kteří provozují jezdecký sport. Je však možné získané informace použít 

pro další zpřesňující průzkum v případě, že se povede najít způsob, jakým lépe 

zkontaktovat cílovou skupinu potenciálních respondentů. Řadu zajímavých poznatků 

by určitě bylo velmi přínosné ověřit v širším souboru a měřítku. 

Dotazník vyplnilo 14 respondentů s diabetem, kteří se aktivně věnují jezdeckému 

sportu. Dle webových stránek České jezdecké federace v ČR v roce 2018 aktivně 

závodilo 7 950 jezdců. Jedná se tedy opravdu o malý soubor (1,84% obyvatel ČR). 

Hlavním problémem této práce byla nedostatečná distribuce dotazníku (navíc mezi tak 

málo početnou cílovou skupinou obyvatel), a to kvůli nefunkčnosti distribučních 

kanálů. Opakované kontaktování hlavních institucí a webů, které sdružují informace 

o jezdeckém sportu v ČR, nepřineslo žádnou odpověď ani jakoukoli reakci na prosbu 

o rozeslání dotazníku. Reagovalo pouze několik zástupců regionálně nejbližších oblastí, 

odtud také pochází 14 zúčastněných respondentů. 

Před vytvořením dotazníku bylo vysloveno šest základních hypotéz. Aby bylo 

možné tyto hypotézy ověřit, bylo by třeba pracovat s co nejširším souborem jezdců 

s diabetem. Nelze přesně stanovit, kolik takových aktivně sportujících jezdců může 

v ČR být, ale podle procenta výskytu diagnózy v běžné populaci lze odhadnout alespoň 

přibližné číslo. Vzhledem k počtu diabetiků v ČR (1. i 2. typu) pro rok 2018 (1 020 483) 

a počtu aktivně závodících jezdců pro ten samý rok (7 950) na celkový počet obyvatel 

10 650 000 připadá 761 lidí, kteří závodí a jsou diabetici. Tento odhad se však může 

od reality výrazně lišit, např. proto, že mezi aktivními závodníky většinou nenalezneme 

seniory, u kterých je vyšší míra výskytu diabetu 2. typu. 

Většina hypotéz nemohla být bohužel kvůli malému počtu respondentů, kteří 

na výzvu vyplnění dotazníku reagovali, spolehlivě potvrzena. V případě zpracování 

většího výzkumného souboru by však mohlo být ověřování hypotéz daleko 
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jednoznačnější. Řadu zajímavých skutečností ale i tak ukázal již samotný dotazník, 

kde byly otázky formulovány jasně a s přesně nadefinovanými odpověďmi.  

Za jednoznačně potvrzenou hypotézu lze považovat již mnohokráte ověřenou 

skutečnost, že fyzická zátěž (v tomto případě spojená s jezdeckým sportem) hladinu 

glukózy v krvi snižuje. Takto odpověděli v dotazníku všichni respondenti a potvrdily 

to i odpovědi v rozhovorech. 

Přesto nebyla potvrzena další hypotéza, která vychází z první uvedené, a to, že se 

hypoglykemie bude vyskytovat více ve dnech, kdy je vyvíjena vyšší fyzická aktivita 

snižující hladinu glukózy v krvi (závody, trénink). S tím však většina respondentů 

nesouhlasila (71% nesouhlasilo s větším výskytem hypoglykemie při tréninku, 

78% s hypoglykemií při závodech). Tuto hypotézu tedy lze ve sledovaném souboru 

považovat za částečně vyvrácenou.  

Naopak u otázky vlivu stresu na hladinu BG byl předpoklad, že stres bude hladinu 

v krvi zvyšovat. V dotazníku však byly odpovědi velice zmatečné a pouze část tuto 

domněnku potvrdila. Naopak v rozhovoru si byli všichni respondenti vědomi zvyšování 

BG pod vlivem stresu, avšak uvedli, že postupem času se jejich stres ze závodění snížil, 

a tudíž na ně spíše působí už jen fyzická zátěž. 

U ostatních hypotéz nebylo ověření tak jednoznačné. Další dvě hypotézy pracovaly 

s domněnkou, že v rámci tréninku na jezdce působí pouze fyzická zátěž a odpadá faktor 

stresu, a u závodů je tomu spíše naopak. V prvním případě toto potvrdilo devět 

respondentů (64,29%), čtyři nevěděli a na jednoho i během tréninku působí stres. 

V případě závodu stres působí pouze na čtyři respondenty (28,57%), tři neví, na pět má 

vliv hlavně fyzická zátěž (35,81%) a dva ovlivňuje obojí. Zejména pro ověření těchto 

dvou hypotéz by bylo žádoucí mít dostatečně reprezentativní soubor respondentů.  

Další zkoumanou otázkou byla frekvence měření při závodech 

(v závodní/tréninkový den). Vyslovená hypotéze zněla, že vzhledem ke stresu 

a nedostatku času se bude frekvence měření v takové dny snižovat. To však potvrdil 

pouze jeden respondent ze 14 (7,14%), pět z nich se naopak měří více ve dnech, kdy 

závodí (35,71%). Ostatních osm respondentů (57,14%) nevidělo rozdíl v počtu měření 

za den. Už na první pohled je tedy zřejmé, že se zde výzkumný soubor v odpovědích 

rozbíhá do více stran a tuto hypotézu tedy také lze spíše považovat za nepotvrzenou.  

Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, nelze výsledky výzkumu vztahovat na celý 

soubor jezdců s diabetem. Lze si ale utvořit základní představu o managementu 

diabetiků v jezdeckém sportu. Rozhodně se nejedná o sport, který by byl pro diabetiky 
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nebezpečný, naopak ze slov respondentů v rozhovoru vyplývá, že se jedná o sport 

s mnoha přínosy nejen pro management onemocnění DM, ale i pro ostatní složky 

zdraví, jako je psychika, ortopedické problémy apod. Je zřejmé, že téma do budoucna 

zcela jistě stojí za podrobnější rozvedení a uskutečnění dalších a hlubších výzkumů 

na co možná nejkompletnějším souboru respondentů. Pro dosažení tohoto cíle však 

bude zapotřebí zvolit jiné distribuční možnosti, popř. důsledněji oslovit dříve 

kontaktované subjekty a vyzvat je k větší vstřícnosti a empatii ke zdravotně oslabeným 

sportovcům. Pokud by bylo takto dosaženo větší odezvy mezi jezdci s diabetem, jako 

téma rozšiřujícího výzkumu se nabízí získání kontinuálních výsledků měření glykemií 

od jednotlivých respondentů přímo z glukometrů (monitorů) za určité vybrané období 

(období klidu, závodní sezóna, atd.). Analýza takto získaných dat by pak mohla 

napomoci k lepšímu odhadu míry vlivu stresu a mohla by pak řadě sportovců 

s diabetem napomoci k lepší kompenzaci onemocnění v zátěžové situaci. 
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