
Abstrakt  

Ačkoliv pacienti s onemocněním diabetes mellitus 1. typu byli donedávna braní jako štíhlí 

jedinci, výskyt nadváhy a obezity u nich je stále častějším problémem, kterému není věnována 

dostatečná pozornost, a tak se s rostoucí prevalencí obezity a diabetu mellitu stává téma obezity u 

nemocných s diabetem mellitem stále více aktuálním.  

Cílem této bakalářské práce bylo přinést základní data, zhodnotit kompenzaci diabetu mellitu 

a porovnat BMI mezi sledovanými pacienty s diagnózou diabetes mellitus 1. typu, kteří navštívili 

diabetologickou ambulanci v časovém rozmezí od 1. – 30. listopadu 2019, a běžnou populací. Data byla 

sbírána z lékařské dokumentace pacientů. Jedním ze sledovaných parametrů byl právě výskyt nadváhy 

a obezity u pacientů.  

Teoretická část práce popisuje základní informace o diabetu mellitu obecně a následně o 

obezitě. Poslední kapitola tyto dvě onemocnění propojuje. V praktické části je základní popis 

sledovaného souboru pacientů, porovnání BMI mezi sledovaným vzorkem pacientů a běžnou populací, 

porovnání hodnot HbA1c (glykovaný hemoglobin) mezi pacienty s CGM/FGM (senzor pro kontinuální 

monitoraci glykemie) a bez něj, srovnání průměrného BMI (body mass index) mezi pacienty 

s CGM/FGM a bez něj, vyhodnocení rozdílu v hodnotách HbA1c u pacientů s BMI v mezích normálu a 

na úrovni nadváhy/obezity, anebo u pacientů s trváním diabetu mellitu více jak 10 let a jedinců 

s diagnózou diabetu mellitu méně jak 10 let. K těmto tématům bylo vysloveno celkem pět hypotéz. 

Porovnání vývoje BMI bylo limitováno malým počtem respondentů zvláště pacientů nad 50 let. 

Obě skupiny sledovaných pacientů s DM1 měli v mladším věku do 50 let v průměru vyššího BMI než 

běžná populace, ve stáří u nich BMI bylo v průměru menší, než u běžné populace. Rozdíly v HbA1c mezi 

pacienty, kteří CGM/FGM vlastní a kteří ne, byly sice graficky patrné, ale statistická významnost se 

neprokázala. Signifikantní rozdíl v hodnotách BMI mezi pacienty používající CGM/FGM a pacienty, kteří 

senzor nemají, nebyl prokázán. Vliv BMI na hodnoty HbA1c byl prokázán u sledovaného vzorku mužů 

s diabetem mellitem 1. typu, ale hodnoty byly příznivější u mužů s nadváhou/obezitou, u žen tento vliv 

statisticky prokázán nebyl. Významný rozdíl v hodnotách HbA1c mezi pacienty s diagnózou 10 a více let 

a 9 a méně let nebyl.  

Limitující pro tuto práci byl malý počet respondentů a krátká doba sledování, také práce 

nezahrnuje důvod vysokého HbA1c u pacienta. 
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