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Abstrakt 

 

Název: Zkušenosti a znalosti učitelů základních škol o nemoci diabetes mellitus  

 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit zkušenosti a znalosti 

učitelů vybraných základních škol o nemoci diabetes mellitus. 

Výzkumná studie se zaměřila na znalosti z oblasti příčin, příznaků  

a první pomoci při akutních komplikacích.  

 

Metody: Pro získání empirických dat jsem použila metodu anonymního 

anketního šetření v rozsahu 30 uzavřených otázek rozdělených do 2 

částí. První část obsahovala 14 zjišťovacích otázek a zabývala se 

zkušenostmi učitelů s diabetem. Druhá část se skládala z 16 testových 

otázek a zkoumala znalosti učitelů o nemoci diabetes mellitus. 

Výzkumnou studii jsem realizovala u 55 učitelů 2 základních škol 

v Písku. Anketní šetření probíhalo vždy jednorázově v rámci školní 

porady.  

 

Výsledky: Na základě anketního šetření jsem zjistila, že více než polovina 

respondentů se během své pedagogické praxe již setkala s diabetickým 

žákem. Pouze někteří respondenti však museli poskytovat první pomoc 

při akutních komplikacích nemoci diabetes mellitus. Nejčastěji 

respondenti chybovali v odpovědích na testové otázky zabývající se 

příznaky a první pomocí při akutních komplikacích. Více než třetina 

učitelů vyučujících předmět tělesná výchova nezná obecná doporučení 

pro práci s diabetickým žákem v hodinách tělesné výchovy. 

 

Klíčová slova: Diabetes mellitus, akutní komplikace, první pomoc, základní školy, 

učitel, informovanost. 

 



 

 

Abstract  

 

Title: Experience and knowledge of primary schools teachers with diabetes 

mellitus 

 

Objectives: The main aim of my thesis was to find out what the experience 

and knowledge the teachers from selected primary schools have with 

diabetes mellitus. The research study focused on knowledge of causes, 

symptoms and first aid for acute complications. 

 

Methods: I used the method of an anonymous questionnaire, in the range of 30 

closed questions, which was divided into 2 parts. The first part contained 

14 survey questions and dealt with teachers' experience with diabetes. 

The second part consisted of 16 test questions and examined teachers' 

knowledge of diabetes mellitus. I carried out a research study which 

included 55 teachers from 2 primary schools in Písek. The survey was 

always conducted once in each school during a school meeting.  

 

Results: Based on the collected data, I found out that more than half of the 

respondents have had an experience with a diabetic student during their 

teaching career. Only some respondents had to provide first aid for acute 

complications caused by diabetes mellitus. The most common mistakes 

were made by participants when answering the test questions about 

symptoms and first aid for acute complications. More than a third of 

physical education teachers do not know the general recommendations 

for working with a diabetic student in physical education classes. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, acute complications, first aid, primary schools, teacher, 

awareness.
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DKA – Diabetická ketoacidóza 

DM – Diabetes mellitus 

DM1T – Diabetes mellitus 1. typu 

DM2T – Diabetes mellitus 2. typu 

GDM – Gestační diabetes mellitus 

HbA1c – Glykovaný hemoglobin 

IVP – Individuální vzdělávací plán 

NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb 
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SVP – Speciální vzdělávací potřeby 

TV – Tělesná výchova 

ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VO – Výzkumná otázka 

ZŠ – Základní škola 
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1 ÚVOD 

Onemocnění diabetes mellitus (dále jen DM) patří v dnešní době mezi velice diskutované 

téma ve společnosti. Jedná se totiž stále o nevyléčitelné a relativně časté onemocnění. 

Díky pokroku v medicíně však můžeme říci, že se rizika nemoci značně snižují. Současná 

léčba diabetu umožňuje pacientům plnohodnotný život. 

Sama jsem se setkala s několika jedinci, kteří tvrdí, že je nemoc nikterak neomezuje. 

Diabetici mohou vlastně normálně žít a fungovat, není to stejné jako u jiných nemocí. 

Mohou studovat, pracovat, cestovat, sportovat, a to dokonce i na vysoké úrovni, a žít jako 

zdraví jedinci. Neprožívají žádnou bolest, dokud tedy mají svou nemoc zcela 

pod kontrolou. Na první pohled nepoznáte, že tito jedinci se od ostatních v něčem 

odlišují. Pouze mají stanovena určitá pravidla, která musí dodržovat. 

Samozřejmě nemoc má i svá úskalí. Pokud se nedodržují podmínky a pravidla léčby, 

může být bezprostředně i ohrožen život diabetika. To se týká i dětského diabetika v rámci 

plnění povinné školní docházky. V domácím prostředí se o všechny potřebné léčebné 

úkony stará rodič dítěte, avšak po dobu pobytu ve škole je dítě odkázáno samo na sebe 

nebo na učitele. 

Jelikož se diabetes mellitus 1. typu (dále jen DM1T) vyskytuje převážně u dětí, které tráví 

značnou část dne ve školním prostředí (téměř třetinu dne), měl by být informován 

a poučen o rizicích nemoci učitel. Ten by měl znát alespoň základní fakta o akutních 

komplikacích nemoci, jejich příznaky, a hlavně by měl být schopen poskytnout správnou 

laickou první pomoc. Zajímalo mě, jakou mají učitelé ZŠ úroveň znalostí a zkušeností 

s onemocněním DM. V mé diplomové práci se zabývám nejen samotným diabetem, 

zejména tedy DM1T, ale i spojením tohoto onemocnění se vzděláváním žáků na ZŠ. 

Diplomová práce vychází z výsledků a poznatků mé předchozí bakalářské práce. 

V bakalářské práci jsem z anketního šetření zjistila, že diabetici poučují o postupu 

při akutních komplikacích nemoci nejčastěji své rodinné příslušníky, což je pochopitelné 

a nezbytné. Celkem zajímavým zjištěním byla skutečnost, že diabetici označili jako 

druhou nejčastěji poučenou osobu právě učitele. Avšak z další otázky vyplynulo, že při 

akutních komplikacích neposkytoval ani v jednom z mých případů první pomoc učitel, 

což bylo velice překvapivé. Na základě těchto předchozích skutečností jsem se rozhodla 

ověřit znalosti učitelů, zda znají příčiny, příznaky a postupy první pomoci při akutních 

stavech onemocnění DM. 
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V rámci teoretické části diplomové práce jsou využity zároveň některé kapitoly mé 

bakalářské práce, obohacené o nové aktuálnější zdroje a informace. Nové kapitoly se 

zabývají zejména problematikou onemocnění diabetu na základních školách 

(dále jen ZŠ). Rozhodla jsem se navázat na akutní komplikace nemoci DM1T, 

avšak tentokrát jsem téma rozšířila o další stupeň nového poznání. Účastníky výzkumu 

zde nejsou diabetici, ale studie je zaměřena na skupinu učitelů, vybraných ZŠ v Písku. 

Obě tyto ZŠ jsem sama jako žákyně navštěvovala, a proto jsem je nyní požádala 

o spolupráci při mém výzkumu. Zároveň z rodinné zkušenosti vím, že se tyto školy již 

setkaly s žáky mající diagnostikovaný DM1T. 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit zkušenosti a znalosti učitelů ZŠ 

o nemoci DM. Výzkumná studie se zaměřuje na úroveň informovanosti učitelů 

vybraných ZŠ o tomto onemocnění. Konkrétně se zabývá příčinami, příznaky a první 

pomocí při akutních komplikacích nemoci. 

Diplomová práce by měla ověřit jak praktické zkušenosti, tak i teoretické vědomosti 

učitelů o nemoci DM. Přínosem práce by mohlo být zasvěcení učitelů do problematiky 

týkající se onemocnění a tím rozšířit osvětu a povědomí o diabetu především do škol. 

Zároveň by tato práce mohla sloužit jako vhodný edukační materiál pro pedagogické 

pracovníky, kteří se budou vzhledem ke stoupající incidenci tohoto onemocnění 

pravděpodobně mnohem častěji setkávat v průběhu své pedagogické praxe s žáky mající 

diagnostikovaný DM1T. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Diabetes mellitus 

Termín diabetes mellitus, lidově cukrovka, zastarale úplavice cukrová, představuje 

souhrnný název pro skupinu heterogenních onemocnění různé etiologie, která jsou 

charakterizována přítomností vysoké hladiny cukru v krvi neboli hyperglykémií 

(Štechová a kol., 2014). Jedná se o chronické metabolické onemocnění, při němž 

nemocný organismus není schopen sám regulovat koncentraci hladiny cukru v krvi 

ve fyziologickém rozmezí (Daďová, Vařeková, 2014b). Dle Kudlové (2015) se DM 

definuje jako syndrom porušené látkové přeměny (metabolismu) cukrů, tuků a bílkovin, 

který je způsobován buď absolutním nebo relativním nedostatkem hormonu inzulínu 

v těle. Onemocnění DM vzniká na podkladě nedostatečné funkce slinivky břišní, 

kdy tento orgán neprodukuje dostatečné množství hormonu inzulínu, případně produkuje 

inzulín v nevhodnou dobu, nebo se jedná o nedostatečný účinek inzulínu v cílových 

tkáních (Štechová, Piťhová, 2013). Inzulín umožňuje vstup glukózy do tělních buněk, 

kde je glukóza přeměněna a využívána jako zdroj energie. Pokud glukóza nemá přístup 

do buněk, dochází ke zvyšování hladiny cukru v krvi (Leslie, 2013). 

 

2.2 Klasifikace diabetu mellitu 

Onemocnění DM tvoří nehomogenní skupinu onemocnění, které mají různý 

mechanismus vzniku (etiologii), liší se patogenezí, symptomy, průběhem a léčbou 

nemoci. Dnešní medicína rozeznává několik typů diabetu, pro všechny však zůstává 

společným znakem zvýšená hladina cukru v krvi, označována jako hyperglykémie. 

Diabetes mellitus 2.typu 

U větší části pacientů se onemocnění projeví až ve vyšším věku. Jedná se o diabetes 

mellitus 2. typu (dále jen DM2T), způsobený sníženou citlivostí inzulínových receptorů 

v cílových tkáních (Durstine et al., 2016). Ze všech typů diabetu má právě DM2T 

nejpočetnější zastoupení, neboť je často spojován se špatným životním stylem a obezitou 

(Zvolský, 2015). 
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Gestační diabetes mellitus 

Těhotenská cukrovka nebo také gestační diabetes mellitus (dále jen GDM) se poprvé 

projevuje a je diagnostikován v průběhu některých těhotenství, obvykle po 20. týdnu. 

GDM je definován jako porucha glukózové tolerance různého stupně, která však 

ve většině případech po porodu spontánně odeznívá. Existuje zde pouze vyšší 

pravděpodobnost vzniku DM2T do 10 let (Kudlová, 2015). Těhotenská cukrovka 

postihuje přibližně 5–9 % těhotných žen (Psottová, 2019). 

Diabetes mellitus 1. typu 

DM1T je diagnostikován ve většině případech v raném dětství a u mladších dospělých, 

ale manifestovat se může kdykoliv v průběhu života jedince. Tento typ diabetu se 

vyznačuje různě rychle probíhající autoimunitní nevratnou destrukcí Langerhansových 

B–buněk slinivky břišní, jejímž výsledkem je absolutní ztráta endogenního inzulínu 

(Karen, Svačina, 2014). 

 

2.3 Výskyt diabetu mellitu v ČR 

Statistické údaje o počtu diabetiků v ČR a jejich léčbě poskytuje Ústav zdravotnických 

informací a statistiky České republiky (dále jen ÚZIS ČR). V roce 2011 bylo dle 

epidemiologických údajů ÚZIS v ČR statisticky zaznamenáno 8 % léčených diabetiků 

z naší celkové populace. Na konci roku 2011 bylo evidováno 758 719 pacientů s DM2T 

a 55 542 nemocných s DM1T. Dle ÚZIS byl počet registrovaných diabetiků v roce 

2015 stanoven na 786 586 pacientů s DM2T a 57 945 pacientů s DM1T 

(Diabetická asociace ČR, 2014). Z celkového počtu 861 650 diabetiků hlášených 

ke konci roku 2013 bylo v ČR 63 000 vykázaných pacientů s DM1T, což odpovídá 7,3 % 

všech evidovaných diabetiků (Škrha a kol., 2016). 

Faktické údaje dokazují, že v průběhu několika let došlo postupně k nárůstu počtu 

registrovaných pacientů. Velký podíl na této skutečnosti má zejména počet pacientů 

s DM2T. 

Na konci roku 2011 bylo v ČR evidováno 1843 dětí a mladistvých do 18 let věku trpících 

DM1T, jejich počet se na konci roku 2012 zvýšil na 1966 pacientů. Průměrně je u nás 

každoročně zjištěno přibližně 200 nových případů DM1T u dětí (ÚZIS, 2012). 

 



14 

 

Tabulka 1: Počet léčených diabetiků v ČR podle krajů a pohlaví (2018) 

Území, kraj Léčení diabetici v roce 2018 

Absolutně Na 100 000 obyvatel 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Česká republika1) 760 252 393 945 366 307 7 154,4 7 531,9 6 788,4 

Hl.m. Praha 71 188 38 268 32 920 5 471,2 6 039,1 4 932,1 

Středočeský 95 352 50 447 44 905 7 006,0 7 503,4 6 520,5 

Jihočeský 47 529 25 294 22 235 7 415,9 7 991,3 6 854,4 

Plzeňský 43 033 22 419 20 614 7 386,4 7 756,6 7 021,8 

Karlovarský 23 258 11 776 11 482 7 876,5 8 075,7 7 382,1 

Ústecký 63 997 32 642 31 355 7 799,0 8 017,8 7 583,6 

Liberecký 30 217 15 515 14 702 6 842,5 7 141,8 6 552,7 

Královehradecký 43 137 22 355 20 782 7 833,3 8 238,6 7 439,6 

Pardubický 38 884 20 361 18 523 7 490,3 7 915,6 7 072,6 

Vysočina 37 793 19 617 18 176 7 424,7 7 758,5 7 095,1 

Jihomoravský 82 804 42 577 40 227 6 989,3 7 328,6 6 662,7 

Olomoucký 47 577 24 306 23 271 7 521,5 7 848,7 7 207,7 

Zlínský 40 667 20 608 20 059 6 977,1 7 211,0 6 752,1 

Moravskoslezský 92 770 46 421 46 349 7 702,9 7 857,4 7 554,2 
1)Včetně bezdomovců a cizinců i s krátkodobým pobytem 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2018, dostupné z: www.uzis.cz/res/f/008280/zdrroccz-2018.pdf 

 

2.3.1 Statistika diabetu mellitu v Jihočeském kraji 

Vzhledem k tomu, že mé výzkumné šetření probíhalo na ZŠ v Jihočeském kraji, 

konkrétně ve městě Písek, uvádím statistická data o výskytu diabetu v tomto kraji. 

Pro lepší orientaci v porovnání výskytu diabetu uvádím počet obyvatel v Jihočeském kraji 

k roku 2019 dle Českého statistického úřadu. Na konci června roku 2019 žilo 

v Jihočeském kraji celkem 643 176 obyvatel (Český statistický úřad, 2019). 

Statistiky ukazují, že se za rok 2016 v Jihočeské kraji léčilo diabetem necelých 

56 000 lidí, tedy téměř každý dvanáctý. Dle ÚZIS má konkrétně DM1T k roku 

2016 v Jihočeském kraji zastoupení celkem v 4 150 případech, což odpovídá 

6,5 pacientům na 1000 obyvatel (ÚZIS, 2016). 

V Jihočeském kraji se podle dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb 

za rok 2017 vyskytuje diabetes přibližně u 97 jedinců na 1000 obyvatel daného kraje 

(NRHZS, 2017). 

 

http://www.uzis.cz/res/f/008280/zdrroccz-2018.pdf
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2.4 Terapie diabetu mellitu 1. typu 

Léčebný plán lze individuálně stanovit tak, aby byla dosažena optimální metabolická 

kompenzace diabetu s přihlédnutím k věku, zaměstnání, pohybové aktivitě, přítomnosti 

komplikací, přidruženým chorobám, sociální situaci a osobnosti pacienta. Správná léčba 

dětského i dospělého diabetika v sobě zahrnuje komplexní strategii léčebného režimu 

a má vést k dosažení léčebných cílů (Škrha a kol., 2016). V širším pohledu je cílem léčby 

primárně prevence akutních komplikací diabetu a v pozdním stádiu nemoci chronických 

komplikací. V užším slova smyslu jsou pak cíle stanoveny dle hodnot glykémie 

a glykovaného hemoglobinu (dále jen HbA1c). Glykovaný hemoglobin určuje 

kompenzaci diabetu za posledních 100–120 dní, což představuje dobu životnosti červené 

krvinky. Avšak neinformuje nás o krátkodobých změnách glykémie. Podle obecného 

doporučení české, evropské i americké diabetologické společnosti by se měl HbA1c měřit 

u pacientů s DM1T alespoň 3x až 4x ročně (Americká diabetická asociace, 1998). 

 

2.4.1 Farmakologická terapie diabetu mellitu 1. typu 

U DM1T je nezbytné zahájit farmakologickou léčbu ihned při zjištění diagnózy. Tento 

typ diabetu patří mezi nevyléčitelné onemocnění a je podmíněné celoživotní inzulínovou 

léčbou. Inzulinoterapie je jedinou a nezastupitelnou léčbou nemocných s DM1T, která je 

léčbou život–zachraňující. Pokud klesá endogenní sekrece inzulínu, musí být nahrazena 

inzulínem aplikovaným exogenně. V dnešní době existují 2 způsoby, jak lze chybějící 

inzulín u jedinců s DM1T tělu dodat. Injekční aplikace inzulínu se děje pomocí 

inzulínového pera nebo využitím inzulínové pumpy. Ještě donedávna představovala 

inzulínová léčba jedinou léčbu DM1T. V posledních letech se v odborné české i světové 

literatuře hovoří také o dalších možnostech léčby DM1T, jako je např. transplantace 

slinivky břišní (Štechová a kol., 2014). 
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2.4.1.1 Inzulínová pera  

Inzulínová pera jsou u dětí nejčastějším používaným prostředkem k aplikaci inzulínu. 

Velkým pozitivem je totiž snadná aplikace, manipulace a přesné dávkování. Inzulínová 

pera se skládají z jednorázové jehly a zásobníku s inzulínem (Vytejčková, 2015). 

Účinnost inzulínu se zvyšuje, pokud je aplikován do podkoží s kumulací většího množství 

tuku. Inzulín lze aplikovat do různých míst na těle s tukovou vrstvou, záleží na době 

aplikace a typu inzulínu (Haluzík, 2013). Mezi vhodná injekční místa pro aplikaci 

inzulínu patří např. břicho, kromě míst kolem pupku, vrchní a vnější strana stehen, zadní 

strana horních částí paží, boky a hýždě. Nejrychleji se inzulín absorbuje v podkoží břicha, 

naopak nejpomaleji se vstřebává v podkoží stehen. Lebl a Lísková (2014) doporučují 

místa vpichu pravidelně střídat za účelem předcházení změny charakteru podkoží 

a následného zamezení vstřebávání inzulínu. Mezi jednotlivými vpichy je vhodné 

dodržovat vzdálenost alespoň 5 cm. V dnešní době mají inzulínová pera velmi tenké 

jehly, takže diabetikovi nečiní žádné obtíže ani bolest. 

 

2.4.1.2 Inzulínová pumpa 

Inzulínová pumpa představuje v současné době jednu z technologicky nejmodernějších 

terapeutických metod diabetu, především v léčbě DM1T. Inzulínová pumpa má podobu 

miniaturizovaného počítače, který má za úkol kontinuálně dodávat potřebný inzulín 

do podkoží jedince v pravidelných malých dávkách. Dávky inzulínu lze individuálně 

upravit dle osobního profilu. Na rozdíl od inzulínových per dodávají inzulínové pumpy 

diabetikovi inzulín v průběhu celého dne (Lebl a kol., 2018). 

V inzulínové pumpě je obsažen zásobník na inzulín, do kterého se dávkuje pouze rychle 

působící inzulín. Inzulín proudí do těla skrz hadičku neboli katétr, který je připojen 

z jedné strany na zásobník a z druhé strany na kanylu zavedenou v podkoží jedince. 

Kanyla může být z kovového či teflonového materiálu a pro nutnou fixaci je zaopatřena 

lepící náplastí. Katétr je možné od zafixované jehly odpojit při denních činnostech, jako 

je hygiena či pohybové aktivity (Štechová, Piťhová, 2013). 

Inzulínová pumpa dávkuje inzulín po malých kapičkách formou režimu „bazál-bolus“, 

který je nejpodobnější přirozené fyziologické činnosti Langerhansových B–buněk 

slinivky břišní (Jörgens a kol., 1995). Bazální potřeba inzulínu je předem automaticky 

naprogramována, bez závislosti na daném jídle. Inzulínová pumpa tak celodenně během 
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24 hodin dodává inzulín v malých dávkách k individuální potřebě jedince. Před každým 

jídlem je nutné přidat určité nárazové dávky inzulínu neboli bolus, které si diabetik upraví 

a přizpůsobí sám v závislosti na daném jídle. Objem dávky inzulínu během dne se nastaví 

do přístroje manuálně (Brož, 2015). 

Štechová a Piťhová (2013) zmiňují, že způsob aplikace prostřednictvím inzulínové 

pumpy se blíží optimální, fyziologické sekreci inzulínu ve slinivce břišní. Inzulín se 

z inzulínové pumpy uvolňuje postupně a pravidelně, a tím se výrazně snižuje riziko 

vzniku hypoglykémie. Podle Kumstáta (2013) je u diabetiků používajících inzulínové 

pumpy prokázán nižší výskyt hypoglykémií během PA, neboť vstřebávání inzulínu je 

stabilnější. Předností inzulínové pumpy je lepší kompenzace diabetu, díky zajištění 

ustálených hladin glykémie, především u pacientů s častými výkyvy glykémie. 

 

2.4.2 Nefarmakologická terapie diabetu mellitu 1. typu 

Zásadním a nevyhnutelným pilířem v léčbě DM1T je striktní dodržování pravidelného 

každodenního režimu a zodpovědný přístup jedince. Do nefarmakologické terapie lze 

zařadit pravidelné měření glykémie, volbu vhodné pohybové aktivity (dále jen PA) 

a správné stravování pacienta. Nedílnou součástí nefarmakologických opatření je cílená 

edukace diabetika a členů rodiny (Škrha a kol., 2016). 

 

2.4.2.1 Self-monitoring glykémie 

Self–monitoring (dále jen SM) glykémie se považuje za nezbytný prvek umožňující 

pravidelnou kontrolu a nastavení léčby samotným pacientem. Bez znalosti hodnot 

glykémie není možné správně určit potřebnou dávku inzulínu (Brož, 2015). 

Dle Kudlové (2015) je SM charakterizován jako rutinní každodenní monitorace 

(sledování) vybraných parametrů, vážících se ke kompenzaci diabetu samotným 

pacientem. 

Znalost aktuální hodnoty glykémie je jedním ze základních pilířů v inzulínové terapii 

diabetu. Podmínkou inzulínové léčby je opakovaný SM glykémie a průběžné individuální 

úpravy dávek inzulínu (Rybka, 2007). Čím více měření během dne máme k dispozici, tím 

přesněji lze přizpůsobit dávku inzulínu momentálním potřebám. Obecně se doporučuje 

provádět vlastní kontrolu glykémie několikrát v průběhu dne, minimálně čtyři měření 
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glykémie za den, vždy před hlavními jídly a před spaním. Frekvence měření se liší 

individuálně podle věku a stavu kompenzace diabetu. Častější kontrola hladiny cukru 

v krvi přispívá ke značnému zlepšení glykémie a nižšímu riziku těžkých 

hypoglykemických stavů již od útlého věku a k předcházení chronickým komplikacím 

diabetu (Haluzík, 2013). 

Glykémie se měří pomocí malého přístroje zvaného glukometru, ten však neposkytuje 

ucelený obraz o průběhu glykemie. 

Glukometr má funkci určit okamžitou hodnotu glykémie, přesněji množství glukózy 

v krvi pacienta (Americká diabetická asociace, 1998). V poslední době se využívá 

obzvlášť u problémových pacientů s horší kompenzací diabetu kontinuální monitorace 

glykémie pomocí zavedeného senzoru v podkoží jedince. Tato moderní technologie 

umožňuje 24hodinový přehled o hodnotách hladiny cukru v krvi s možností reagovat 

ještě před samotným vznikem hypoglykémie nebo hyperglykémie (Ondriová et al., 2018). 

Takový aktivní přístup usnadňuje kompenzaci diabetu, neboť podkožní senzor umožňuje 

zaznamenávat hladinu cukru pravidelně přibližně každých pět minut. Podkožní senzory 

se aplikují přímo do podkoží a prakticky vůbec neomezují diabetiky v jejich běžných 

každodenních aktivitách (Štechová, Piťhová, 2013). 

Měření hodnoty glykémie lze rozdělit do dvou skupin, na měření pravidelná, která se 

označují jako glykemický profil, a na měření v náhlých situacích (Lebl a kol., 2018).  

 

2.4.2.2 Stravování 

Vhodnou stravou lze zásadně ovlivnit hodnoty glykémie, zabránit vzniku pozdním 

komplikacím nemoci a udržet optimální tělesnou hmotnost. U DM obecně platí, 

že doporučovaný stravovací režim lze upravit v závislosti na daném věku, typu práce, 

náplni volného času a na PA (Karen, Svačina, 2014). 

Diabetologická dieta v zásadě vychází z doporučení racionální stravy, ale má však i jistá 

specifická opatření. Nutností pro diabetika je počítání sacharidů obsažených v jednotlivé 

potravě, což výrazně souvisí s nalezením správné dávky inzulínu (Škrha, 2009). 

U pacientů s DM1T je doporučený pravidelný příjem stravy minimálně šestkrát denně. 

Důležité je stravovat se pravidelně, častěji a v menším množství (Lebl a kol., 2018). 

Diabetici by si měli hlídat denní přísun sacharidů a přepočítávat je na tzv. chlebové 

nebo výměnné jednotky. Výměnné jednotky slouží jako pomoc při počítání se sacharidy 
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v závislosti k dávce inzulínu. Jedna výměnná (chlebová) jednotka odpovídá 12 gramům 

sacharidů, u dospělých 10 gramům (Lebl a kol., 2018). 

 

2.4.2.3 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita mírné intenzity má u všech typů diabetes bezprostředně příznivý 

účinek. Pravidelný pohyb snižuje u diabetiků inzulínovou rezistenci, má stěžejní úlohu 

v prevenci kardiovaskulárních chorob, přispívá k redukci hmotnosti a pomáhá budovat 

aktivní svalovou hmotu (Rušavý, Brož, 2012). U léčených pacientů s DM1T je 

v souvislosti s pravidelnou PA v dlouhodobém horizontu prokázáno nižší riziko 

úmrtnosti a nižší riziko kardiovaskulárních poruch. Nicméně vzhledem k určité 

náročnosti úprav dávkování množství inzulínu, v závislosti na přísunu sacharidů, nemusí 

pravidelná PA nutně vést ke zlepšení metabolické kompenzace (Brož, 2015). 

U osob s DM1T je PA často běžnou součástí denního života. Řada publikací 

ani nevylučuje, že správně kompenzovaný diabetik je schopen stejného výkonu jako 

zdravý jedinec (Haluzík, 2015). Podle Rušavého (2018) je výkon sportovců s DM1T 

evidentně nižší než u zdravých jedinců. 

Přestože má PA mimořádně příznivý vliv na organismus člověka, má však také rizika, 

o kterých by měl být každý pacient předem informován a poučen. Větší množství PA 

může vést až ke vzniku akutní komplikace hypoglykémie. Za nízkou hladinu cukru v krvi 

se před samotnou PA považuje hodnota pod 6 mmol/l (Lebl a kol., 2018). 

Při samotném pohybu spotřebovává tělo energii, která vzniká spalováním glukózy. 

Pravidelná PA tedy vede ke zvýšené spotřebě glukózy a ke snížení hladiny cukru v krvi. 

K tomu je nezbytný inzulín, který otevírá svalové buňky pro vstup glukózy 

(Lebl a kol., 2018). PA zvyšuje citlivost na inzulín, při čemž dochází k rychlejšímu 

odbourávání glukózy z krve. Pokud je diabetik citlivý na inzulín, postačí mu pouze malé 

množství pohybové aktivity, aby se snížila hladinu glukózy v krvi. Snížená hladina cukru 

v krvi může přetrvávat i několik hodin po ukončení PA. Vždy záleží na frekvenci, 

intenzitě a době trvání dané činnosti.  
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2.5 Komplikace diabetu mellitu  

Onemocnění DM1T může vést k řadě komplikací, které ohrožují nemocného na zdraví 

nebo na životě, a to kdykoliv bez ohledu na délku trvání nemoci. Komplikace DM lze 

rozdělit do dvou hlavních skupin. Jedná se o komplikace náhle vzniklé, tzv. akutní, 

a komplikace, rozvíjející se pozvolna v průběhu několika let, tzv. pozdní neboli chronické 

(Lebl a kol., 2018). 

 

2.5.1 Akutní komplikace 

Mezi akutní komplikace DM1T patří stavy příliš nízké nebo naopak vysoké hladiny cukru 

v krvi, tzn. metabolické hypoglykémie a hyperglykémie. Hladina cukru v krvi diabetikům 

během dne kolísá a tím nastávají nečekané změny v hodnotách glykémie. Aktuální 

glykémii ovlivňuje řada faktorů, jako je dávka inzulínu, strava a pohyb. Může se jednat 

o závažné situace vznikající náhle v důsledku nedostatečné nebo naopak nadměrné léčby 

diabetu a vyžadující okamžitá řešení (Kudlová, 2015). 

Běžné hypoglykémie se v průběhu léčby inzulínem vyskytují mnohem častěji než stavy 

hyperglykémie. Přestože je stav hyperglykémie zcela přesným antagonistou 

hypoglykémie, je možné tyto dva závažné stavy zaměnit. Při akutních komplikacích je 

nezbytné zvládnout mírnou hypoglykémii, ale nedostat se následně do stavu 

hyperglykémie (Lebl a kol., 2018). 

Akutní metabolické komplikace představují závažné ohrožující stavy, jejichž výskyt se 

výrazně sníží v důsledku zavedení inzulínové terapie (Šmahelová, 2006). Jedná se 

o závažné akutní stavy, které vyžadují komplexní péči a často také hospitalizaci pacienta. 

Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí komplikací diabetu je porozumět 

specifickým principům onemocnění a jeho terapie (Rybka, 2007). 

Hypoglykémie 

Hypoglykémie jako akutní komplikace diabetu představuje nejčastější nežádoucí účinek 

inzulínové terapie.  Stav hypoglykémie je považován jako limitující faktor, komplikující 

optimální kompenzaci diabetu. Hypoglykémie je s léčbou diabetu těsně spjata a zřejmě 

neexistuje diabetik, který by za život neprožil žádný hypoglykemický stav (Brož, 2015). 

Hypoglykemické stavy se mohou objevit kdykoliv přes den, zvláště nebezpečné však 

mohou být noční hypoglykémie, které nemusejí nutně vést k probuzení jedince. 
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Právě nepoznaná hypoglykémie se v některých případech podílí na 4 % náhlých úmrtí 

diabetiků (Škrha, 2013). 

Stav hypoglykémie nastává u každého jedince zcela individuálně. Z biochemického 

hlediska je hypoglykémie definována jako pokles koncentrace glukózy v krvi pod spodní 

hranici normálního rozpětí, tj. 3,6 mmol/l (Rybka, 2007). Hodnoty hypoglykémií se 

dle autorů nepatrně liší, a tak hypoglykémii nelze striktně definovat. Na ukázku jsou zde 

předloženy různé údaje hodnot na sobě nezávislých zdrojů. Piťhová (2006) označuje 

hypoglykémii jako patologický stav, při kterém dochází k výraznému poklesu 

koncentrace glukózy v krvi pod hodnotu 3,3 mmol/l. Obecně lze za akutní stav 

hypoglykémie považovat hodnotu při poklesu hladiny cukru v krvi pod 4 mmol/l 

(Karen, Svačina, 2014). 

Přestože se názory na určitou hraniční hodnotu počátku hypoglykémie různí, i tak jsou 

všichni autoři zajedno v tom, že i když není hranice hypoglykémie biochemicky 

dosaženo, může i tak nastat její klinický projev. Reakce každého diabetika 

na hypoglykémii je zcela odlišná, proto i při stejně nízké hladině cukru v krvi může 

v některých případech docházet k již závažným klinickým projevům, zatímco u jiných 

pacientů probíhá pouze mírná forma hypoglykémie. Záleží zde totiž na různých 

faktorech, např. na délce trvání předcházející hyperglykémie a rychlosti vzniku 

hypoglykémie. Hypoglykémii lze vyhodnotit na základě aktuálních hodnot glykémie, 

ale i na základě přítomnosti klinických projevů (Pelikánová, Bartoš, 2018). 

Při jakékoli akutní komplikaci je nutné vždy zjistit, co jí předcházelo, a odhalit onu 

příčinu vzniku (průběh dne, strava, množství pohybu apod.). Často je velice těžké příčinu 

hypoglykémie přesně identifikovat. Hypoglykemický stav vzniká v okamžiku 

nerovnováhy mezi příjmem sacharidů a nadbytkem inzulínu. Tato situace vzniká 

na základě vpravení nadměrné dávky inzulínu, vynechání jídla nebo neodhadnutí 

množství potravy (Cryer, 2009). Dále se do stavu hypoglykémie může jedinec dostat 

v důsledku předchozí pohybové aktivity. Aktivní pohyb vede totiž ke snížení hladiny 

cukru v krvi v důsledku urychlení chemického spalování glukózy, z níž tělo získává 

energii pro potřebnou svalovou činnost. Současně při pohybové aktivitě dochází 

k rychlejšímu vstřebávání inzulínu, vlivem většího prokrvení svalů i podkoží. 

Klinická manifestace stavu hypoglykémie je u pacientů s DM1T velmi pestrá. Většina 

hypoglykemických stavů je doprovázena nepříjemnými příznaky, které jsou odlišné 
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a mají individuální charakter. Pro hypoglykémii neexistuje jednoznačně stanovený 

symptom. Avšak určité typické příznaky se objevují u většiny diabetiků. Liší se 

dle rychlosti poklesu glykémie a vnímavosti a citlivosti pacienta na tuto komplikaci. 

U mladších pacientů jsou reakce na komplikace prudší, naopak starší pacienti 

zaznamenávají méně autonomních příznaků. Symptomy se projevují subjektivně a jejich 

intenzita a kvalita se v průběhu života může měnit (Šmahelová, 2006). 

Hypoglykémie může vést k somatickým nebo psychosociálním komplikacím, které jsou 

pro diabetika nepříjemné a omezují ho tak v běžných denních činnostech. Lze pociťovat 

jednak fyzické příznaky, jako jsou např. pocení, třes, křeče, bolesti hlavy nebo poruchy 

zraku, a dále psychické příznaky, jako jsou např. nesoustředěnost, zmatenost i agresivita. 

Některé uvedené symptomy připomínají laikům stav opilosti (Brož, 2015). 

Hypoglykemické reakce lze rozdělit podle závažnosti aktuálního stavu na mírnou 

a těžkou formu hypoglykémie (Karen, Svačina, 2014). Mírnou formu hypoglykémie 

doprovázejí prvotní varovné příznaky, které jedinec stačí sám vnímat a může tak danou 

situaci včas rozpoznat a správně vyhodnotit. Tato forma však může vyústit do těžší formy 

hypoglykémie. V tomto pokročilém stádiu bývá již porušena schopnost diabetika 

rozpoznat příznaky rozvíjející se hypoglykémie, a tak je diabetik zcela odkázán na pomoc 

ostatních (Psottová, 2019). Náhlý a velký pokles hladiny cukru v krvi představuje akutní 

riziko úrazu nebo i dokonce smrti, související se ztrátou vědomí. 

Prevencí hypoglykémie je adekvátní dávkování inzulínu, dodržování správné 

životosprávy, vhodná PA, udržování glykémie v optimální normě a edukace pacienta 

(Kvapil, 2012). 

Mírná hypoglykémie 

Mírná hypoglykémie je u DM1T velice častým a běžným problémem. U diabetiků 

léčených inzulínem je výskyt občasné hypoglykémie téměř nevyhnutelný. Podle Saudka 

2017) mají pacienti s DM1T průměrně dvě až tři epizody mírné hypoglykémie každý 

týden. Havelková a kol. (2008) uvádějí, že diabetické dítě týdně prodělá i několik 

hypoglykémií, z nichž naprostá většina přichází nepoznána v noci. V průběhu života 

zaznamená diabetik dokonce až tisíc epizod mírné hypoglykémie 

(Americká diabetická asociace, 1998). 

Haluzík (2013) uvádí výčet subjektivních typických příznaků, jako je pocení, točení 

hlavy, třes nebo pocit na omdlení, signalizující rané stádium mírné hypoglykemické 

reakce. Při rozvíjející se hypoglykémii pociťuje diabetik hned více příznaků zároveň, 
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které vznikají důsledkem působení hormonu adrenalinu vyskytujícího se ve dřeni 

nadledvin. Tělo se hypoglykémii snaží bránit, a proto se do krve vyplavuje velké množství 

tohoto hormonu. Lebl a kol. (2018) doplňuje předchozí skupinu příznaků mírné formy 

hypoglykémie o další projevy, jako je např. bušení srdce, bledost, neklid, nervozita, pocit 

úzkosti a pocit hladu. Naopak Škrha (2013) zmiňuje příznaky pocení, úzkosti, hladu 

a třesu způsobené stimulací autonomního nervstva a následné projevy, jako je bledost 

nebo zvýšená tepová frekvence. Mírná forma hypoglykémie se projevuje slabšími 

příznaky a obvykle nezanechá větších fatálních následků. V některých případech může 

hypoglykémie probíhat asymptomaticky, tudíž bez počátečních příznaků. V této situaci 

lze hypoglykémii odhalit pouze změřením glykémie. Mírná hypoglykémie se může 

rozvíjet pozvolna v řádů minut či hodin (Lebl a kol., 2018). 

Těžká hypoglykémie 

Závažná forma hypoglykémie na rozdíl od mírné hypoglykémii je daleko méně 

frekventovaná. Těžká forma hypoglykémie se u informovaných diabetiků považuje spíše 

za vzácnost. U těžké hypoglykémie se uvádí průměrně jedna epizoda v průběhu jednoho 

roku (Venháčová, 2006). Přibližně 30 % diabetiků léčených inzulínem prodělá zpravidla 

jednou za život hypoglykemické bezvědomí (Piťhová, 2006). Lebl a kol. (2018) uvádí, 

že četnost hypoglykemických stavů se snižuje v průběhu existence nemoci, kdy se jedinec 

naučí včas a správně rozpoznávat příznaky blížící se hypoglykémie a následně tuto situaci 

i správně řešit.  

Těžká forma hypoglykémie tvoří skupinu dalších příznaků, které se objevují při dále se 

rozvíjející hypoglykémii. Často zde závisí na pozornosti a pomoci okolí, neboť 

u diabetika při tomto stavu je porušena funkce mozku a nedokáže tak na danou situaci 

správně zareagovat bez dopomoci druhých (Psottová, 2019). Mozek je glukózou málo 

zásobován a jeho účinnost přestává optimálně fungovat. V pokročilejší fázi 

hypoglykémie převládají neurologické příznaky, jako porucha řeči, vidění, zhoršuje se 

koordinace pohybů a sebekontrola v důsledku nedostatku glukózy v mozku 

(Bělobrádková, Brázdová, 2006). Mezi typické příznaky upozorňující na těžkou 

hypoglykemickou reakci patří spavost v neobvyklou dobu, zmatenost, porucha vidění, 

špatná artikulace, vrávoravá chůze, neobvyklé chování a u někoho i agresivita 

(Haluzík, 2013). Škrha (2009) navíc doplňuje příznaky slabosti, únavy, závratě, bolesti 

hlavy, změny nálad a nesoustředěnosti. Kognitivní poruchy vyvolané během akutního 

stavu mohou odeznít za několik hodin po překonání hypoglykémie. U některých pacientů, 
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kteří se léčí s diabetem delší dobu, se mohou typické příznaky hypoglykemie vytratit. 

Neléčená hypoglykémie může vyústit až do poruchy vědomí. Hypoglykemické kóma 

představuje těžší stupeň hypoglykémie a může být doprovázeno také křečemi. 

Hypoglykémie neohrožuje diabetika jen sama o sobě, ale také tím, že i krátkodobá 

porucha pozornosti, dezorientace, porucha koordinace nebo ztráta vědomí může přivodit 

zranění či dokonce smrt pacienta. Stav bezvědomí ohrožuje život diabetika, proto je 

nezbytné situaci ihned adekvátně řešit (Piťhová, 2006).  

Opakovaná těžká hypoglykémie může zanechat na mozkových buňkách ireverzibilní 

následky a vést dokonce ke vzniku epilepsie (Edelsberger, 2009). 

Hyperglykémie 

Pojem hyperglykémie označuje stav zvýšené hladiny cukru v krvi nad určitou normu 

a může se vyskytovat jak dočasně, tak dlouhodobě. Tento stav vzniká u DM1T v důsledku 

absolutního nedostatku inzulínu (Rybka, 2007). Na rozdíl od hypoglykémie se 

hyperglykémie v těle rozvíjí delší dobu. Podle Bernatové (2014) se hyperglykémie často 

vyvíjejí postupně v průběhu několika dnů až týdnů. Nevylučuje se však ani rychlý nástup 

obtíží, např. v důsledku ucpání inzulínové pumpy (Haluzík, 2013). 

O hyperglykémii lze hovořit, pokud hladina cukru v krvi přesáhla hodnotu 13,8 mmol/l 

(Bottermann, Koppelwieser, 2008). Podle Americké diabetické asociace (1998) se 

za hyperglykémii považuje hladina cukru v krvi vyšší než 14 mmol/l. 

Např. Haluzík (2013) uvádí, že se stav hyperglykémie může rozvinout při hodnotách 

nad 15 mmol/l.  

Příčinou hyperglykémie jsou převážně chyby v inzulínové terapii, chyby ve stravování, 

nedostatku pohybové aktivity, zanedbávání kontroly glykémie nebo dosud 

nediagnostikovaný či neléčený diabetes (Šmahelová, 2006). Stav hyperglykémie může 

vzniknout v důsledku nedostatečného dávkování inzulínu nebo zcela úplným vynecháním 

dávky. Zvýšená hladina cukru může souviset rovněž s přechodnou krátkodobou infekcí 

či nemocí, která vyžaduje vyšší potřebu inzulínu. Zánětlivá onemocnění totiž zvyšují 

hladinu cukru v krvi nezávisle na příjmu potravy a pohybové aktivitě 

(Americká diabetická asociace, 1998). V některých případech může glykémie prudce 

stoupat i vlivem zátěžové stresové situace, kdy se jedná prakticky o neovlivnitelnou 

reakci. 

Mírná hyperglykémie nemusí být vždy doprovázená příznaky, avšak prokazatelně vede 

k pozdějším komplikacím diabetu. Mezi typické příznaky hyperglykemické reakce patří 
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převážně velká žízeň, časté močení, ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, slabost, únava, 

nauzea až zvracení (Dobiáš, 2004). Mlčoch (2011) doplňuje příznaky o nejasné vidění 

a acetonový zápach z úst. U hyperglykemie nastávají obdobné příznaky jako při zjištění 

(vzniku) diabetu. U dětí se hyperglykémie může projevit také změnou nálady 

a podrážděností (Neumann, 2013).  

Pokud není hyperglykémie včas zjištěna a kompenzována, může vyústit až 

do ketoacidotického stavu. Diabetická ketoacidóza (dále jen DKA) je životu nebezpečný 

stav, který se může rozvinout v souvislosti s vysokou hyperglykémií v důsledku 

absolutního či relativního nedostatku inzulínu. Především se tento stav objevuje 

u neléčeného diabetika, který o své diagnóze doposud neví. Při rozvíjející se DKA se 

v moči diabetika vyskytuje přítomnost nebezpečných odpadních látek, tzv. ketolátek 

(Škrha, 2009).  

Častým typickým ukazatelem pro tento stav je přítomnost kyselého zápachu úst z dechu 

diabetika (Haluzík, 2013). Dle Piťhové (2006) je DKA nejčastější samostatnou příčinou 

smrti diabetiků mladších 20 let a má mortalitu kolem 5 %. 

 

2.5.2 Chronické komplikace 

Chronické komplikace jsou označovány také jako cévní komplikace diabetu, vznikající 

v důsledku převážně dlouhodobé neuspokojivé hyperglykémie. Hyperglykémie 

z krátkodobého hlediska trvání neohrožuje diabetika, avšak pokud přetrvává delší dobu, 

může poškodit cévy a vést ke specifickým orgánovým komplikacím 

(Šoukalová a kol., 2017). Rozvoj chronických komplikací však ovlivňuje i celá řada 

dalších rizikových faktorů, jako je např. hypertenze či dědičnost (Karen, Svačina, 2014). 

Chronické komplikace se vyvíjejí pozvolna a plíživě během několika let od počátku 

onemocnění a teprve až po letech mohou ohrozit zdraví i život diabetika (Haluzík, 2013). 

Tyto pozdní komplikace nemusí být zpočátku příliš zřetelné a nemusí pacientovi činit 

žádné větší subjektivní potíže. Pokud však dojde k opomíjení a ignorování léčebných 

opatření nemoci, lze se dostat do pozdního stádia ve vývoji chronických komplikací. 

V tomto případě již terapie není úplně snadná, pouze lze zmírnit symptomy těchto 

komplikací. Chronické komplikace převážně postihuje pacienty s nesprávně 

kompenzovaným či neléčeným DM1T (Škrha, 2009). 
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Chronické komplikace lze rozdělit na diabetické mikroangiopatie (poškození malých cév-

kapilár a přilehlých částí arteriálního a žilního řečiště) a diabetické makroangiopatie 

(poškození větších cév). Tyto komplikace DM zasahují různé orgány a orgánové 

soustavy, kde se zhoršuje jejich prokrvení. Odborné termíny těchto komplikací jsou 

odvozeny od určitých částí těla či orgánů, které jsou v zásadě postiženy 

(Americká diabetická asociace, 1998).  

Výskyt kardiovaskulárních onemocnění je u osob s diabetem nejčastější chronickou 

makrovaskulární komplikací. Je známo, že kardiovaskulární komplikace vedou často 

u osob s diabetem v důsledku nekompenzované hladiny glykémie k jejich zvýšené 

morbiditě a mortalitě (Šoukalová a kol., 2017). Četnost kardiovaskulárních chorob je 

2x– 4x vyšší než u zdravých jedinců. Primárně je postižena céva (angiopatie), v důsledku 

toho jsou poškozeny další životně důležité orgány (Janíčková Žďárská, 2005). Postižení 

cév při onemocnění DM je predispozičním faktorem pro vznik závažných 

kardiovaskulárních chorob (Zvolský, 2015). 

Mezi chronické mikrovaskulární komplikace patří diabetická retinopatie, které postihuje 

cévy sítnice oka. Vzniká na podkladě specifických morfologických změn důsledkem 

metabolické poruchy. Podle Americké diabetické asociace (1998) se u 97 % diabetiků 1. 

typu projevily po 15 letech příznaky diabetické retinopatie. Další komplikací je diabetická 

nefropatie, kdy jsou zasaženy ledviny diabetika. Pacientům s diabetem hrozí až 20x vyšší 

riziko vzniku chronického selhání ledvin. Nejčastější mikrovaskulární komplikaci 

představuje diabetická neuropatie. Po 10 letech trvání nemoci se neuropatie projeví až 

u 90 % diabetiků. U diabetické polyneuropatie dochází ke změně citlivosti a ke 

zhoršenému prokrvení převážně v oblasti dolních končetin. Diabetik s touto komplikací 

trpí bolestmi a svalovou slabostí. 

Základním předpokladem pro výrazné oddálení těchto komplikací je snaha o co nejlepší 

kompenzaci diabetu a stanovení normoglykémie (Rybka, 2007). 

 

2.6 První pomoc při akutních komplikacích diabetu mellitu 

První pomoc lze obecně definovat jako soubor specifických a účelných opatření, 

které vyžadují osoby v situaci při náhlém poškození zdraví nebo náhlém onemocnění 

(Petržela, 2007). Hlavním cílem v rámci poskytnutí první pomoci je bezprostředně 

zachránit život pacienta, zabránit zhoršení zdravotního stavu a předejít komplikacím 

a rozvoji šoku (Lejsek a kol., 2013). 
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Vzhledem k tomu, že se onemocnění DM1T vyskytuje převážně u dětí a mladistvých, 

měli by být se zásadami první pomoci obeznámeny a vzdělány osoby nejbližšího okolí 

pacienta. Takovou osobou je nejen rodinný příslušník, ale i učitel, spolužák nebo trenér. 

 

2.6.1 První pomoc při hypoglykémii 

První pomoc u hypoglykémie závisí na závažnosti hypoglykémie, stavu pacienta 

a zejména jeho vědomí. Při podezření na hypoglykémii je nezbytné zasáhnout včas. 

Každý pacient musí být lékařem předem informován o rozpoznání a řešení tohoto 

nebezpečného stavu. Základním principem první pomoci u hypoglykémie je snaha 

neprodleně zvýšit hladinu cukru v krvi. Toho lze podle závažnosti a rychlosti komplikace 

dosáhnout různým způsobem (Haluzík, 2013). 

U mírné formy hypoglykémie se objevují počáteční typické příznaky, jako např. hlad, 

slabost, spavost, třes či pocení. V tomto případě není potřeba zásadních opatření, často 

diabetik na sobě včas zpozoruje varovné příznaky a zabrání sám rozvoji závažné 

hypoglykémie. Rychlou a převážně účinnou první pomocí je požití jednoduchého cukru, 

tj. cukru ve formě rychle vstřebatelné glukózy (Bernatová, 2014). Ke stabilizaci glykémie 

většinou postačí podat přibližně 10–20 g glukózy. Není však žádoucí potřebnou dávku 

zbytečně překračovat, aby naopak nedošlo ke vzniku hyperglykémie 

(Pelikánová, Bartoš, 2018). Sám diabetik je na stav hypoglykémie většinou vhodně 

připraven a nosí při sobě cukr v jakékoliv podobě, např. kostku cukru nebo tubu 

glukózového želé. Pro nejbližší okolí platí v danou chvíli stejná reakce. Pacientovi 

postačí podat např. slazený nápoj, kostku cukru, hroznový cukr, čokoládu nebo jiný zdroj 

cukru. V některých případech pomůže diabetikům s mírnou hypoglykémií chvilkový 

odpočinek nebo spánek (Psottová, 2019). Pro lepší orientaci mohou posloužit kromě již 

výše jmenovaných příznaků i fyzikální známky pacienta. Stav hypoglykémie signalizuje 

např. vlhká pokožka, tachykardie nebo zvýšený krevní tlak (St. John Ambulance, 2006). 

Při rozvoji těžké hypoglykémie se objevují další příznaky, jako porucha řeči a koordinace, 

zmatenost, agresivita, křeče a postupně může dojít až ke ztrátě vědomí (Lebl a kol., 2018). 

Je-li diabetik stále při vědomí a reaguje, postačí mu podat hroznový cukr nebo jiný rychle 

vstřebatelný zdroj cukru odpovídající 15–20 g glukózy (Zideman et al., 2015). Pokud se 

zdravotní stav pacienta začne zlepšovat, je nezbytné zkontrolovat a změřit okamžitou 
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hladinu cukru v krvi pomocí glukometru a dále postupovat podle naměřených hodnot 

(Kelnarová, 2007).  

Ztratí-li nemocný vědomí, je nezbytné zajistit průchodnost dýchacích cest, zkontrolovat 

vitální funkce, a pokud pravidelně dýchá, uložit pacienta do zotavovací polohy a přivolat 

zdravotnickou záchrannou službu. V případě těžkých hypoglykémií spojených 

s bezvědomím může pacientovi injekčně aplikovat někdo z okolí hormon glukagon, 

pokud ho má diabetik při sobě. Glukagon je nemocnému aplikován do svalu a zvýší 

glykémii přibližně během 15 minut. Injekce glukagonu se používá u těžké formy 

hypoglykémie, při které není diabetik schopen přijmout a zkonzumovat jakoukoliv 

potravu. Tento jednorázový hormon by měli mít u sebe zejména diabetici se sklony 

k častým hypoglykémiím. Příbuzní těchto pacientů by měli být vhodně edukováni 

o způsobu jeho manipulace, protože jsou to právě oni, kdo glukagon aplikuje. Každý 

diabetik po těžké hypoglykémii se ztrátou vědomí by měl navštívit co nejdříve svého 

diabetologa. 

 

2.6.2 První pomoc při hyperglykémii 

Zvýšená hladina cukru se projevuje častými typickými příznaky, jako jsou pocit žízně, 

sucho v ústech a časté močení. U stavu hyperglykémie se může objevit i teplá suchá kůže, 

zrychlené dýchání a puls. Diabetik může být zmatený, dezorientovaný, pociťuje 

nevolnost a stěžuje si na bolesti břicha. Tento akutní stav je často přirovnáván 

k obdobnému stavu opilosti, neboť se u pacienta vyskytuje také porucha rovnováhy 

a z jeho dechu může být cítit aceton. Z tohoto důvodu by měli všichni diabetici stále nosit 

při sobě průkaz diabetika, kde jsou zaznamenány základní osobní údaje o jejich nemoci 

včetně léčby. 

Při hyperglykémii je nezbytné snížit hladinu cukru v krvi na optimální hodnotu aplikací 

určité dávky inzulínu. Léčbou hyperglykémie je doplnění dávky inzulínu a dostatečná 

hydratace. Pokud se diabetik nachází již ve stavu bezvědomí, je nutné zajistit vitální 

funkce. První pomoc u závažné hyperglykémie je závislá na nejbližším okolí, kdy je 

nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu (Bělobrádková, Brázdová, 2006). 

Příznaky vyvolané akutnímu komplikacemi a první pomoc u hypoglykémie 

a hyperglykémie se od sebe diametrálně liší, ale relativně snadno může dojít v nelehké 

situaci k jejich nechtěné záměně. Není-li však příčina bezvědomí u diabetika jasná, nikdy 
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se při laické první pomoci v zásadě neaplikuje inzulín. V nejasném případě se za chybu 

nepovažuje podat pacientovi zdroj rychle vstřebatelné glukózy.  Podání zdroje glukózy 

při hypoglykémii zachrání život diabetika a při stávající hyperglykémii krátkodobě stav 

výrazně nezhorší (Bernatová, 2014). 

 

2.7 Legislativní podmínky výchovy a vzdělávání dítěte s diabetem 

Legislativní podmínky, za kterých vzdělávání a výchova probíhá, definuje  

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Ze školského zákona vyplývá povinnost ředitele spádové 

školy přijmout každého žáka až do naplnění kapacity a ředitel je rovněž povinen zajistit 

rovnoprávný přístup a adekvátní podmínky ve vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. 

Dle § 16 školského zákona při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami [online] je za dítě, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP) považována osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Jedinci s DM1T jsou klasifikováni pro 

účely školského zákona do skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. V § 16 odst. 3 

školského zákona jsou tyto osoby definovány jako osoby se zdravotním oslabením, 

dlouhodobou nemocí nebo lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení 

a chování, které vyžadují určitá specifická zohlednění v průběhu plnění školní docházky. 

Se školským zákonem úzce souvisí vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. V souladu s touto vyhláškou [online] probíhá vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se SVP za využití vyrovnávacích a podpůrných opatření. Takovými vyrovnávacími 

a podpůrnými opatřeními se pro účely této vyhlášky rozumí využívání speciálně 

pedagogických metod a postupů.  

Dle § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., jsou definovány formy speciálního vzdělávání žáků se 

zdravotním postižením. DM1T je považováno za onemocnění, které může vyžadovat 

zohlednění při plnění povinné školní docházky. Spádová škola je tedy ze zákona povinna 

poskytnout bez výjimek žákovi s tímto onemocněním ochranu jeho zdraví. Je pravomocí 

ředitele školy nebo školského zařízení uložit zaměstnancům povinnost zabezpečit 

nemocnému žákovi zvláštní péči (Pekárková, 2013, [online]).  
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Dle § 18 školského zákona je žákům se SVP umožněno vzdělávání ve formě 

individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Dle Lechty (2010) jsou další možnosti 

vzdělávání ve formě domácího vzdělávání. Žák je pak vyučován dle IVP ve spolupráci 

s docházejícím učitelem a rodinou. U žáků s DM1T je tento způsob vzdělávání vhodný 

pouze v případě dlouhodobě neuspokojivé kompenzace nemoci. Ve většině případů 

však není důvod k domácímu vzdělávání, neboť onemocnění většinou žáky v rámci 

školní docházky zásadním způsobem nelimituje (Špirková a kol., 2015). 

Zákonní zástupci dítěte (jako hlavní pečující osoby) jsou na základě školského zákona 

povinni informovat školu o zdravotních obtížích žáka (Pekárková, 2013, [online]). 

Legislativní podmínky pro mateřské školy se liší od ostatních druhů školských zařízení, 

neboť kromě předškolních tříd je vzdělávání a výchova v mateřských školách nepovinná 

(Neumann, 2013). 

 

2.8 Dítě s diabetem na základní škole 

Výskyt onemocnění DM1T v současné době vykazuje narůstající incidenci a prevalenci 

ve věkové kategorii dětí předškolního a školního věku. Nemoc výrazným způsobem 

ovlivňuje biologickou, psychologickou a sociální dimenzi kvality života dítěte. 

Významně ovlivňuje také pobyt diabetika ve školním prostředí (Šuličová et al., 2018).  

Lechta (2010) uvádí, že při vzdělávání diabetických žáků se postupuje dle uvážení, 

do jaké míry jsou jedinci schopni se zapojit do samotné výuky. Žáci s DM1T se 

do průběhu vyučování mohou obvykle zapojit v plné míře i bez IVP nebo redukce učiva. 

U diabetického dítěte není potřebné využívat speciálně pedagogické metodické postupy 

a není nezbytné ani vyloučení z PA. I lékaři ve většině případech doporučují žáka 

s diabetem zařadit do běžné třídy (Neumann, 2013). 

Mezi rozhodující faktory pro nástup diabetika do povinné školní docházky patří věk, 

zdravotní stav, samostatnost, přidružená onemocnění a školní režim. 

U dětského diabetika existuje možnost zvážit odklad nástupu povinné školní docházky. 

Tuto skutečnost upravuje § 37 školského zákona. V tomto případě je zákonný zástupce 

dítěte povinen podat písemnou žádost řediteli spádové školy v době konání řádného 

zápisu. K této žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení příslušeného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Tato možnost je 
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u dětských diabetiků využívána zejména z důvodu nutnosti osamostatnění se 

při manipulaci s kompenzačními pomůckami a samostatnějšího zvládání každodenních 

pravidelných režimových opatření, což v některých případech vyžaduje delší dobu 

(Jacquez et al., 2008). 

Zodpovědnost za diabetické dítě mají jeho rodiče, kteří musí být vždy k dispozici 

v případě zdravotních komplikacích a měli by zajistit, aby byl diabetik ve škole schopen 

zvládat svou nemoc postupně sám. Rodič nemá možnost dozoru nad dodržováním 

léčebných opatření u dítěte ve školním prostředí, a proto je nezbytné zajistit úzkou 

komunikaci a kooperaci mezi školou (ředitelem), respektive učitelem a rodinou. Právě 

rodiče mohou poskytnout učitelům nejvíce informací o dítěti a jeho specifických 

potřebách. V rámci komunikace s rodiči je potřebné zvolit citlivý přístup s cílem konat 

vždy v zájmu dítěte. 

Učitel by měl být vždy předem informován o přítomnosti dítěte s DM ve třídě 

(Jeřábková, 2013). Pedagog (nejen třídní učitel) musí dobře znát specifika zdravotního 

stavu dítěte, neboť onemocnění klade nároky na pravidelný režim dítěte. Běžné denní 

činnosti, jako je přijímání potravy a PA, musí mít svůj striktní řád a pravidla, jinak hrozí 

zhoršení zdravotního stavu (Daďová, Vařeková, 2014a). Lechta (2010) zdůrazňuje, 

že o průběhu a možných okolnostech onemocnění diabetes by měl být učitel ZŠ důkladně 

obeznámen. Pedagog není kvalifikovaný a ani nemá kompetence na to, aby měřil hodnotu 

glykémie nebo aplikoval dítěti inzulín. Od učitele se očekává to, aby uměl rozpoznat 

příznaky hypoglykémie nebo hyperglykémie a znal preventivní opatření těchto 

závažných stavů a aby uměl především poskytnout laickou první pomoc 

(Špirková a kol., 2015). Učitelé by proto měli být předem informováni o zdravotním 

stavu diabetika a potřebných opatřeních, jako je např. aplikace inzulínu, pravidelné 

měření glykémie, režim stravování a specifika pohybové aktivity. Učitel by měl 

dohlédnout na to, aby měl žák vždy u sebe rychle vstřebatelný zdroj cukru 

(Čadová, 2015). 

Frekvence výskytu diabetu zaznamenává v posledních letech prudký nárůst u dětí 

předškolního a školního věku, a proto roste i pravděpodobnost, že se pedagog s žákem 

mající toto onemocnění v průběhu své pedagogické praxe setká. Pedagog je v dnešní době 

častěji konfrontovaný s různými situacemi u dětí s diabetem. Dle Havelkové a kol. (2008) 

má téměř každý osmý učitel ve své třídě žáka s diabetem a v budoucnosti bude tato 

problematika ještě aktuálnější. I když se úroveň informovanosti pedagogů za poslední 
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roky zlepšila, je snahou diabetologů implementovat problematiku chronicky nemocných 

dětí do osnov pregraduální výuky na pedagogických fakultách. 

Některé dětské diabetologické ambulance nabízejí pro tento účel možnost učitelům 

účastnit se edukačních seminářů, kde má pedagog příležitost se blíže seznámit 

s problematikou tohoto onemocnění a konkrétními léčebnými úkony, které je nutné 

vykonávat v procesu výuky (Ondriová et al., 2018). 

Poučeni by měli být nejen učitelé, ale také spolužáci, a je žádoucí zasvětit i ostatní 

personál ve škole. Základ péče o žáka s diabetem v rámci školní docházky tedy tkví 

v informovanosti pedagogických pracovníků, popřípadě i dalších zaměstnanců školy 

a spolužáků. Je vhodné, aby učitel obeznámil kolektiv třídy s okolnostmi a riziky 

onemocnění diabetu a zároveň může navrhnout způsob, jakým lze kolektiv třídy 

do procesu péče začlenit (Šulicová a kol., 2018). Sdělit informace o onemocnění žáka lze 

po souhlasu jeho rodičů v rámci některé vyučovací hodiny, např. výchovy ke zdraví 

nebo TV. Na hodině TV je případně možnost si prakticky vyzkoušet léčebné pomůcky 

(Havelková a kol., 2008). Forma informování záleží především na učiteli, v některých 

případech může sám diabetik před třídou prezentovat referát o daném onemocnění. 

Seznámení ostatních spolužáků s pomůckami, které jsou nedílnou součástí života dítěte 

diabetika, může být velkým přínosem pro edukaci kolektivu. Ve třídě s diabetikem by 

měly zaznít i jisté informace o tom, že DM1T není nakažlivé onemocnění a pro ostatní 

spolužáky není nebezpečné. Dále by měl učitel zdůraznit, že diabetik je zcela běžným 

žákem pouze se specifickým režimem (Špirková a kol., 2015). 

Diabetický žák potřebuje mít ve škole specificky vyhrazené hygienické a kulturní místo, 

kde si v soukromí může aplikovat dávku inzulínu a provádět měření aktuální hladiny 

cukru v krvi. Takové klidnou místnost může vybrat spolu s žákem např. třídní učitel, 

který také může zajistit soukromí diabetikovi pro aplikaci inzulínu v kabinetě 

či ve sborovně. Zde je také možnost uchovat rezervní zásobu inzulínu v lednici případně 

i další pomůcky na léčbu diabetu (Neumann, 2013). 

Vzhledem k tomu, že po aplikaci inzulínu je nutné brzy přijmout potravu, je vhodné 

domluvit ve školní jídelně možnost o přednostním výdeji jídla, popřípadě je zde i na místě 

pravidelný dřívější odchod z hodiny na oběd po předchozí domluvě (Stárková, 2011). 

Diabetik při stravování ve školní jídelně musí dostat oběd v časové závislosti na podání 

inzulínu. U diabetických žáků je možné domluvit se školní jídelnou vážení porcí jídla. 
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Záleží však na vstřícnosti dané školy a jejím přístupu k této problematice 

(Špirková a kol., 2015). 

Opatřilová a Zámečníková (2007) uvádějí pro diabetiky další výjimku v rámci školního 

procesu, týkající se neomezené konzumace potravin i v průběhu vyučování. Žáci s DM1T 

mohou kdykoliv přerušit danou školní aktivitu za účelem zjištění hladiny cukru v krvi 

a následného uvedení glykémie do optimální hodnoty.  

Zvláštní ohled je nutné brát na žáka s diabetem i při zkoušení a průběžných testech, 

kdy lze předvídat a očekávat výrazný výkyv v hodnotách glykémie. Stres může vést 

ke zvýšené hladině cukru v krvi a poté při poklesu míry stresu naopak hrozí riziko vzniku 

hypoglykémie. Bernát (2012) vysvětluje, že akutní komplikace mohou mít vliv 

na aktuální psychický stav a soustředěnost, což ovlivňuje školní výkon a domácí přípravu 

žáka. Ondriová et al. (2018) a Rybka (2007) naopak uvádějí, že při kompenzovaném 

diabetes je školní výkon diabetika rovnocenný, jak po tělesné, tak i po intelektuální 

stránce, jako u zdravých spolužáků. Z tohoto důvodu by měly být kladeny na děti s daným 

onemocněním stejné požadavky jako na děti zdravé.  

Sekerášová (2004) zmiňuje, že ani po prodělané lehké hypoglykémii by neměl diabetik 

odcházet domů ze školy bez doprovodu jiné osoby. Žák by měl nejprve hladinu cukru 

v krvi přiblížit optimální glykémii.  

 

2.8.1 Dítě s diabetem v hodině tělesné výchovy 

Při dodržení základních pravidel léčby diabetu je možné dítě plně zapojit do školního 

kolektivu vrstevníků, a to včetně hodin tělesné výchovy (dále jen TV). Není proto nutné 

osvobozovat a vyčleňovat dítě s diabetem z této vyučovací jednotky. Pouze je nezbytné 

brát na vědomí charakter onemocnění v souvislosti s fyzickou zátěží. I přes jistá rizika 

má právě zařazení pohybové aktivity u diabetických dětí velký význam nejen pro lepší 

socializaci a psychickou kondici, ale také pro lepší dlouhodobou kompenzaci diabetu 

a prevenci chronických komplikací nemoci. Žák musí mít zabezpečené všechny léčebné 

a stravovací úkony, aby zvládal hodiny TV (Pilková, 2013).  

Úspěšné zapojení žáka s diabetem do procesu školní TV závisí na úrovni a kvalitě 

pohybových dovedností žáka. Žák diabetik může provádět PA pouze tehdy, pokud je jeho 

zdravotní stav tzv. kompenzován. To do určité míry ukazují i hodnoty glykémie, které by 



34 

 

měly být známy a zkontrolovány ještě před samotným zahájením dané činnosti. 

Pro případ náhlé hypoglykémie je vhodné mít u sebe rychle vstřebatelný zdroj cukru. PA 

diabetika lze provádět pouze při naměřené optimální hladině cukru v krvi, tzv. ve stavu 

bez hypoglykémie a hyperglykémie. Za bezpečnou hladinu cukru v krvi se 

pro pohybovou činnost považuje, je-li hodnota glykémie před aktivním cvičením 

v rozpětí od 5 do 17 mmol/l. Pokud je hodnota hladiny cukru v krvi nižší, hrozí riziko 

vzniku hypoglykémie. Je-li naopak hodnota glykémie nad 17 mmol/l, cvičení je 

bezprostředně kontraindikováno. Kontrola hladiny glykémie by měla být prováděna 

pravidelně nejen před hodinou TV, ale i po jejím ukončení, neboť právě v tomto časovém 

úseku může být pokles hladiny cukru velmi rychlý. Toto riziko lze očekávat i několik 

hodin po ukončení dané aktivity (Daďová, Vařeková, 2014b). 

Hodina TV by měla probíhat vždy pod dohledem poučené osoby, která zná principy první 

pomoci při akutních stavech. Dětských diabetiků přibývá, a především učitel TV by měl 

znát nejen základní charakteristiku onemocnění, ale hlavně příznaky akutních komplikací 

a zásady při poskytování první pomoci (Daďová, Vařeková, 2014a). Pokud by během 

cvičení nastala u žáka hypoglykémie, je nutné ihned reagovat. Možnost hypoglykémie 

do určité míry omezuje diabetika v některých PA. A to především v takových, 

kde při náhlém nástupu hypoglykémie hrozí vysoké riziko úrazu. 

Pokud je dopředu známa vybraná PA, rodiče by měli být dopředu informováni o tom, 

zda bude plánovaná hodina TV pohybově více nebo méně náročná. Podle toho totiž může 

diabetik již ráno upravit dávkování inzulínu. Při PA by měla být individuálně zohledněna 

intenzita fyzické zátěže a délka jejího trvání. V závislosti na těchto dvou faktorech si 

diabetik musí upravit dávkování inzulínu, množství jídla nebo musí provést obě tyto 

činnosti. Ve fyzické aktivitě je potřebné dítě neomezovat, ale přizpůsobit doplňování 

sacharidů k plánovému pohybu (Ondriová et al., 2018). 

Je-li diabetik léčen inzulínovou pumpou, je vhodné ji na některé typy PA odpojit. Jedná 

se především o kontaktní a vodní sporty, kde hrozí riziko kontaktu s přístrojem. V tomto 

případě je nezbytně nutné změřit hladinu cukru v krvi před samotným započetím této 

aktivity, případně glykémii potřebným množstvím dávky inzulínu či jídlem upravit 

do optimální hodnoty. Po ukončení dané fyzické činnosti je opět inzulínová pumpa 

připojena ke kanyle. Obecně platí, že odpojení by nemělo trvat déle než 2 hodiny 

(Daďová, Vařeková, 2014b). Neumann (2013) tvrdí, že inzulínovou pumpu lze dočasně 

odpojit, ne však déle než na 1–1,5 hodiny. 
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2.9 Schopnosti dětí s diabetem 

V první třídě ve věku 6 až 7 let jsou již některé děti s diabetem schopné zvládnout změřit 

si hladinu cukru v krvi i aplikovat si inzulín, avšak pouze v přítomnosti dospělé osoby. 

Pokud ještě dítě v tomto věku není zručné v aplikaci inzulínu, mělo by být alespoň 

schopno přichystat si inzulínové pero a znát vhodná místa pro aplikaci inzulínu 

(Šuličová et al., 2018). Ve třetí třídě ve věku 8 až 9 let je dítě schopno samostatně zvládat 

výše uvedené činnosti spojené s léčbou a uvědomuje si důležitost pravidelného měření 

glykémie. U dětí ve věku mladším 9 let je vhodné zajistit kontrolu a dohled nad aplikací 

dávky inzulínu pedagogem (Ondriová et al., 2018). Veškeré praktické dovednosti by mělo 

dítě zvládnout v páté třídě mezi 10. až 11. rokem. Tito žáci by měli znát rozdíly inzulínů 

dle doby jejich působení. Rovněž by měli mít základní vědomosti o potravinách, 

které mohou během dne konzumovat. Na konci prvního stupně ZŠ už by děti s diabetem 

měly rozpoznat příznaky rozvíjející se hypoglykémie či hyperglykémie. Po celý první 

stupeň je nezbytný dohled dospělé osoby nad přesností dávkování podaného inzulínu 

(Špirková a kol., 2015).  

Na druhém stupni ZŠ jsou již jedinci ve věku 11 až 12 let plně samostatní a zodpovědní 

při léčbě nemoci (Neumann, 2013). Dle Daďové a Vařekové (2014a) jsou děti ve věku 

13 let obvykle schopny dávkovat si samostatně inzulín dle vlastní potřeby. Přibližně  

od 14 let je diabetik schopen navrhovat svůj jídelní plán a upravovat dávky inzulínu dle 

individuálního množství jídla. Starší děti jsou sice zcela schopné v rámci sebeobsluhy, 

ovšem na druhou stranu mohou mít o to více negativních postojů vůči onemocnění 

v porovnání s mladšími dětmi. Proto je důležité usilovat o plné začlenění těchto dětí 

bezpečným způsobem do veškerých školních aktivit (Amillategui et al., 2009). 

V rámci prvního stupně ZŠ mohou žáci s DM1T již absolvovat i mimoškolní vícedenní 

pobyty pořádané školou. Musí mít však zajištěn pravidelný stravovací režim a přísun 

vhodného množství inzulínu (Lebl, Lísková, 2014). V odborné literatuře se doporučuje, 

aby zákonní zástupci nemocné dítě na déletrvající akce doprovázeli. Rodičům by měla 

být na těchto výletech přítomnost umožněna, např. ve funkci pomocného vychovatele 

nebo kuchařky. Starší děti ve věku 14 let již bývají schopny o své léčbě rozhodovat samy 

a mohou tak bez rodičů absolvovat se školou i několikadenní výlety či lyžařský výcvik 

(Synková, 2009). Bernát (2012) doplňuje informaci, že při vícedenním výletu se 

u pedagoga předpokládá dostatečná znalost problematiky DM1T a že je zajištěna 

komunikace s rodiči dítěte.  
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Závěrem je třeba zmínit, že moderní inzulínové režimy mohou být pro některé děti 

náročné a složité, což v některých situacích vyžaduje podporu od učitelů či ostatních 

zaměstnanců školy (Driscoll et al., 2015). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit zkušenosti a zhodnotit úroveň znalostí 

o nemoci DM u skupiny učitelů vybraných ZŠ. Zaměřila jsem se především na znalosti 

příčin onemocnění a na znalosti příznaků a postupů první pomoci při akutních 

komplikacích. Na základě vyhodnocení znalostních výsledků je možné posoudit míru 

informovanosti učitelů ZŠ v této oblasti a učinit si určitou představu o situaci ve školách. 

 

3.2 Úkoly práce 

1. Stanovení cílů a metod diplomové práce. 

2. Vypracování projektu a struktury diplomové práce. 

3. Podání žádosti Etické komisi UK FTVS a schválení výzkumné studie. 

4. Vyhledání, prostudování a analyzování odborné literatury. 

5. Oslovení ZŠ pro získání výzkumného souboru. 

6. Vytvoření a distribuce anketního šetření. 

7.  Sběr a zpracování získaných dat z navrácených vyplněných anket. 

8. Vyhodnocení výsledků a jejich porovnání s odbornou literaturou. 
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3.3 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsem si položila na základě teoretických poznatků dle odborné 

literatury a v souladu se stanoveným cílem a úkoly diplomové práce. Především jsem 

vycházela z výsledků bakalářské práce. 

Stanovené výzkumné otázky (VO): 

VO1: Setkala se alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ během své pedagogické praxe 

s diabetickým žákem? 

VO2: Museli učitelé vybraných ZŠ během své pedagogické praxe někdy poskytovat 

první pomoc diabetikovi? 

VO3: Bude alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ znát příznaky obou akutních 

komplikací diabetu? 

VO4: Bude alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ znát postupy první pomoci 

při akutních komplikacích diabetu? 

VO5: Vědí všichni učitelé TV vybraných ZŠ, jak pracovat v hodině TV s diabetickým 

žákem? 
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4 METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce představuje empiricko-teoretický typ kvantitativního výzkumu 

v podobě průzkumového anketního šetření. Výzkum je zaměřen na úroveň 

informovanosti pedagogů vybraných ZŠ o nemoci DM včetně akutních komplikací 

a na znalosti postupů první pomoci v těchto situacích.  

 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumná studie probíhala za účasti dvou cíleně vybraných ZŠ běžného typu ve městě 

Písek v Jihočeském kraji. Do výzkumu jsem zařadila ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ Josefa 

Kajetána Tyla. Obě tyto ZŠ jsem sama jako dítě v mém rodném městě Písek navštěvovala.  

Výzkumný soubor tvořili pedagogové bez ohledu na předchozí zkušenosti 

s onemocněním DM. Anketního šetření se zúčastnilo celkem 55 pedagogů vyučujících 

na 1. nebo 2. stupni, 30 respondentů ze ZŠ Edvarda Beneše a 25 respondentů 

ze ZŠ Josefa Kajetána Tyla.  

Výzkumný soubor tvořilo 44 žen a 11 mužů. Věk dotazovaných respondentů se 

pohyboval od 24 let a více. Jednalo se o 7 pedagogů ve věkové kategorii 24–34 let, 

27 pedagogů ve věku 35–50 let a 21 pedagogů ve věkové kategorii 51 let a více. 

U výzkumného souboru se lišila doba pedagogické praxe na dané ZŠ. Jednalo se 

o 14 respondentů s pedagogickou praxí v rozmezí 1–5 let, 19 respondentů 

s pedagogickou praxí v rozmezí 6–15 let a 22 respondentů s pedagogickou praxí 16 let 

a více. Sledovaný soubor představovalo 20 respondentů vyučujících na 1. stupni, 

30 respondentů vyučujících na 2. stupni a 5 respondentů vyučujících na 1. i 2. stupni. 

Z 55 respondentů mělo 38 funkci třídního učitele. Předmět TV vyučovalo celkem 

21 respondentů. Předměty, jako jsou prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova 

ke zdraví, vyučovalo 24 respondentů. Kategorii jiné předměty zvolilo 47 učitelů. 

Respondenti byli na základě předem domluvené spolupráce s vedením školy autorkou 

osobně osloveni a požádáni o dobrovolnou účast ve výzkumné studii. 

Pro zařazení respondentů do výzkumné studie jsem stanovila určité podmínky a vstupní 

kritéria. Respondentem se mohla stát pouze osoba splňující tyto základní požadavky: 

akreditovaný učitel ZŠ vyučující jakýkoli předmět 1. a 2. stupně, učitel nemající 
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diagnostikovanou nemoc DM. Výzkum se zaměřoval pouze na skupinu učitelů ZŠ, nikoli 

však na ostatní pedagogické pracovníky. 

 

4.2 Použité metody 

Jako metodu sběru dat jsem použila anonymní anketní šetření, které jsem vytvořila 

pro účely diplomové práce (viz příloha č. 3). Nejedná se tedy o žádnou standardizovanou 

anketu určenou pro pedagogy ZŠ. Jednorázové anketní šetření slouží k posouzení 

zkušeností a vědomostí učitelů ZŠ 1. a 2. stupně s nemocí DM. 

Úvodní část archu anketního šetření tvoří základní informace o charakteru a cílech 

diplomové práce. Dále se zde respondenti dozví podrobnosti k vyplnění ankety a časový 

průběh šetření. 

Vlastní anketní šetření má celkem 30 uzavřených otázek. Pro lepší přehlednost jsem 

samotnou anketu rozdělila do dvou částí. 

První část ankety se skládá ze 14 zjišťovacích otázek, členěných do 2 okruhů. Otázky  

1–6 jsou obecného charakteru a slouží k základní charakteristice a vymezení 

výzkumného souboru. Tyto otázky zjišťují identifikační údaje, jako je pohlaví, věk, délka 

pedagogické praxe, druh stupně vyučování, třídnictví a vyučované předměty učitelů. 

Otázky 7–11 se zaměřují na osobní zkušenosti učitelů ZŠ s diabetickým žákem v rámci 

plnění povinné školní docházky. Konkrétně se tyto otázky zabývají první pomocí 

při akutních komplikacích nemoci. 

Druhá část ankety obsahuje celkem 16 testových otázek. Tyto otázky prověřují znalosti 

a vědomosti učitelů o nemoci DM. Otázky 1–5 zjišťují znalost obecných pojmů o nemoci 

a znalost hodnot hladiny cukru v krvi. Otázky 6–8 se zabývají nejčastějšími příčinami 

a příznaky akutních komplikací a první pomocí při hypoglykémii. Otázky 9–11 se týkají 

nejčastějších příčin, příznaků a první pomoci při hyperglykémii. Otázky 12–14 se 

zabývají rozdíly mezi akutními komplikacemi při hypoglykémii a hyperglykémii. 

Poslední dvě otázky 15–16 se zaměřují na znalost obecných doporučení a postupů 

u diabetiků v hodině TV.  

Při sestavování a výběru otázek ankety jsem vycházela z vlastních výsledků své 

bakalářské práce a z poznatků získaných studiem české i zahraniční odborné literatury. 

U testových otázek příčin a příznaků při akutních komplikacích jsem volila možnosti 
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odpovědí podle výsledků bakalářské práce (Pošustová, 2018). Dále jsem získala inspiraci 

z jiných obdobných výzkumných studií zabývajících se touto problematikou.  

Otázky na sebe systematicky navazují a mají danou jednotnou grafickou strukturu 

a úpravu. Všechny otázky ankety jsem formulovala do uzavřených odpovědí pro snazší 

vyhodnocování výsledků. Pokud nebylo u otázky v závorce zmíněno, zda respondenti 

mohou volit více odpovědí, zakroužkovali pouze jednu odpověď. Rozsah výběru 

odpovědí byl ze 2 nebo 3 možností. Testové otázky byly jednoduše a srozumitelně 

koncipovány a přizpůsobeny svou obtížností laické veřejnosti.  

Míru obtížnosti a srozumitelnosti první verze testových otázek jsem si ověřila u jednoho 

učitele jiné ZŠ. Na základě získané zpětné vazby a jeho připomínek jsem musela některé 

otázky původní verze ankety mírně přeformulovat a anketa tak získala finální podobu. 

 

4.3 Sběr dat 

Anketní šetření bylo distribuované s písemným souhlasem vedení jednotlivých ZŠ. 

Zpracovanou anketu jsem v elektronické podobě zaslala předem řediteli školy 

na uvedenou emailovou adresu. Výzkumná studie byla realizována na dvou ZŠ v rámci 

školního roku 2019/2020, konkrétně v měsíci leden 2020 a květen 2020. Výzkum proběhl 

jednorázově vždy během jednoho odpoledne společně pro všechny zúčastněné 

respondenty dané ZŠ na základě dobrovolné účasti. Samotné vyplňování ankety proběhlo 

po skončení školní porady za přítomnosti ředitele.  

Anketu jsem osobně distribuovala na obou ZŠ všem přítomným učitelům. Návratnost 

anket však nebyla stoprocentní, neboť po dlouhé školní poradě nemohli někteří učitelé 

anketu z časových důvodů dokončit. Distribuovala jsem celkem 70 anket, zpět jsem 

získala pouze 55 zcela vyplněných anket, se kterými jsem následně pracovala. 

Před samotným testováním učitelé ZŠ vyplnili a podepsali Informovaný souhlas Etické 

komise UK FTVS o dobrovolné účasti ve výzkumné studii (viz příloha č. 2), které jsem 

následně předala Etické komisi společně s dokumentem Potvrzení pracoviště o možnosti 

realizace výzkumného projektu z hlediska bezpečnosti účastníků projektu a o možnosti 

publikace názvu pracoviště. Tento formulář podepsal ředitel dané ZŠ. Všechny náležité 

administrativní formuláře, dokumenty a anketní archy jsem poskytla respondentům 

v tištěné formě. 
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V další fázi jsem rozdala vytištěné anketní archy všem přítomným učitelům. 

Před zahájením anketního šetření jsem zúčastněné respondenty seznámila s jeho 

průběhem. 

Při vyplňování anketního šetření jsem byla osobně přítomna, kontrolovala průběh a byla 

jsem připravena zodpovědět případné dotazy zúčastněných respondentů. Výzkumné 

skupině jsem neposkytla žádnou nápovědu, tudíž by nemělo dojít ke zkreslení výsledků 

anketního šetření.  

 

4.4 Zpracování a analýza dat 

Veškerá zveřejněná data jsou převzata z finálních výsledků anketního šetření. Získaná 

data byla zpracována s použitím programu Microsoft Excel 2016. Získané údaje byly 

zaneseny do tabulek či grafů. Pro lepší přehlednost jsem výsledky znázornila 

i v procentuální podobě. Všechna procenta jsou v diplomové práci zaokrouhlena vždy 

na jedno desetinné místo. Tabulky a grafy jsou stručně vysvětleny, popsány 

a okomentovány slovní formou. Validita získaných dat do určité míry závisí 

na zodpovědném přístupu učitelů ZŠ při vyplňování ankety. 
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky vyplývají z odpovědí respondentů získané z anketního šetření. V následující 

kapitole uvádím finální výsledky, které jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek podle 

vlastního zpracování. Pro lepší srozumitelnost jsem se rozhodla doplnit tyto grafy 

a tabulky slovním komentářem.  

 

5.1   Vyhodnocení otázek k charakteristice výzkumného souboru 

Otázky 1–6 sloužily nejen k obecné charakteristice výzkumného souboru, 

ale i k podrobnější analýze respondentů. Kromě pohlaví a věku bylo cílem zjistit navíc 

délku pedagogické praxe, druh stupně vyučování, třídnictví a vyučované předměty 

respondentů.  

 

Graf 1: Respondenti podle pohlaví 

 

Graf č. 1 znázorňuje zastoupení mužů a žen ve výzkumném souboru. Anketního šetření 

se zúčastnilo celkem 55 respondentů ze dvou ZŠ, z čehož bylo 44 žen (80 %), 

zatímco mužů pouze 11 (20 %). 

 

 

20 %

80 %

Muž Žena
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Graf 2: Respondenti podle věkové kategorie 

 

Graf č. 2 uvádí věkové rozmezí sledovaného vzorku. Věkové kategorie jsou vzestupně 

rozděleny do tří skupin. Nejpočetnější skupinu tvoří 27 respondentů (49,1 %) ve věkové 

kategorii 35–50 let. Dále se jedná o 21 respondentů (38,2 %) ve věkové kategorii 51 let 

a více. Nejméně je zastoupena věková kategorie 24–34 let, pouze 7 respondenty (12,7 %). 
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Graf 3: Respondenti podle délky pedagogické praxe 

 

Graf č. 3 znázorňuje počet jednotlivých respondentů ve třech kategoriích podle délky 

pedagogické praxe. Nejpočetnější skupinu tvoří 22 respondentů (40 %) s pedagogickou 

praxí 16 let a více. Druhou skupinou v pořadí je pedagogická praxe v rozmezí 6–15 let 

u 19 respondentů (34,5 %). Nejméně je zastoupena kategorie s délkou pedagogické praxe 

1–5 let, jednalo se o 14 respondentů (25,5 %). 
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Graf 4: Respondenti podle stupně vyučování 

 

Graf č. 4 uvádí rozdělení respondentů do tří kategorií dle stupně vyučování. Na 2. stupni 

ZŠ vyučuje 30 dotazovaných osob (54,5 %). Na 1. stupni ZŠ vyučuje 20 tázaných osob 

(36,4 %). Celkem 5 osob (9,1 %) vyučuje zároveň na 1. i 2. stupni.  
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Graf 5: Respondenti podle třídnictví 

 

Graf č. 5 znázorňuje, kolik učitelů ze sledovaného souboru plní funkci třídního učitele. 

Jedná se o 38 respondentů (69,1 %) majících funkci třídního učitele. Zbylých 

17 respondentů (30,9 %) nejsou třídními učiteli.  

69,1 %

30,9 %

Ano Ne
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Graf 6: Respondenti podle vyučovaných předmětů 

 

Graf č. 6 znázorňuje, kolik pedagogů vybraných ZŠ vyučuje jednotlivé předměty. 

Z 55 respondentů uvedlo 47 osob (85,5 %) kategorii jiné předměty. Kterýkoliv ze skupiny 

předmětů prvouka, přírodověda, přírodopis a výchova ke zdraví vyučuje 24 respondentů 

(43,6 %). Předmět TV vyučuje 21 osob (38,2 %). Zde byla možnost zakroužkovat i více 

odpovědí. 
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5.2 Vyhodnocení otázek ke zjištění zkušeností s diabetem mellitem 

Otázkami 7–11 jsem zjišťovala osobní zkušenosti respondentů s diabetickým žákem 

během pedagogické praxe. Tyto otázky se zaměřily na postupy první pomoci při akutních 

komplikacích nemoci, na účast na kurzech první pomoci a na zájem o školení 

k problematice onemocnění diabetes mellitus.  

 

Graf 7: Účast na kurzu první pomoci 

 

Graf č. 7 znázorňuje účast respondentů na kurzu první pomoci pro učitele dané ZŠ. 

Dominuje 49 respondentů (89,1 %), kteří se zúčastnili kurzu první pomoci. Zbylých 

6 osob (10,9 %) svou účast nepotvrdilo. 
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Graf 8: Seznámení s postupem první pomoci u diabetu 

 

Graf č. 8 uvádí, zda byli respondenti seznámeni s postupem první pomoci u diabetu. Tato 

otázka vychází z předchozí otázky číslo 7 a odpovídali pouze ti respondenti, kteří se 

zúčastnili kurzu první pomoci. Ze 49 dotazovaných bylo 30 respondentů (61,2 %) 

seznámeno s postupem první pomoci u diabetu a v 19 případech (38,8 %) nebyli 

respondenti seznámeni.  

61,2 %

38,8 %
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Graf 9: Osobní zkušenost s diabetickým žákem 

 

Graf č. 9 znázorňuje, kolik respondentů se během působení na dané ZŠ setkalo 

s diabetickým žákem. Jednalo se o 38 osob (69,1 %), které mají tuto zkušenost. Naopak 

17 respondentů (30,9 %) se nesetkalo během své pedagogické praxe na dané ZŠ 

s diabetickým žákem.  

69,1 %

30,9 %
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Graf 10: Informace o diabetikovi 

 

Graf č. 10 znázorňuje, zda byli respondenti v průběhu své pedagogické praxe na dané ZŠ 

informováni o přítomnosti diabetika. Z celkového počtu uvedlo 47 osob (85,5 %), že bylo 

někdy takto informováno. Naopak 8 respondentů (14,5 %) uvedlo, že nebyli o této 

skutečnosti informováni. 
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Graf 11: Kdo poskytl informaci o diabetikovi 

 

Graf č. 11 souvisí s předchozí otázkou číslo 9 a odpovídali pouze ti jedinci, kteří byli 

informováni o přítomnosti diabetického žáka na dané ZŠ. Graf znázorňuje, kdo 

respondentům tuto informaci podal. Ze 47 dotazovaných respondentů se v 17 případech 

(36,2 %) tuto skutečnost dozvěděli od jiného učitele. V 16 případech (34 %) poskytl 

informaci o přítomnosti diabetického žáka samotný žák nebo jeho rodiče. 

A ve 14 případech (29,8 %) podal informaci o diabetikovi ředitel školy.  
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Graf 12: Zkušenost s první pomocí u diabetika 

 

Graf č. 12 znázorňuje, zda bylo nutné poskytnout první pomoc diabetikovi. 

Ve 47 případech (85,5 %) nebylo nutné poskytnout první pomoc při akutních 

komplikacích diabetu. Naopak 8 osob (14,5 %) uvedlo, že muselo během své 

pedagogické praxe na dané ZŠ poskytnout diabetikovi první pomoc.  

  

14,5 %

85,5 %

Ano Ne



55 

 

Graf 13: Věděli, jakým způsobem poskytnout první pomoc 

 

Graf č. 13 navazuje na předchozí otázku a odpovídali pouze ti respondenti, kteří během 

své pedagogické praxe na dané ZŠ již museli poskytovat první pomoc při akutních 

komplikacích diabetu. Graf znázorňuje, zda respondenti věděli, jakým způsobem 

zareagovat při poskytování první pomoci. Z 8 dotazovaných uvedly 4 osoby (50 %), 

že věděli, jakým způsobem správně postupovat. Polovina, tedy 4 osoby (50 %), nebyly 

schopny správně zareagovat. 
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Graf 14: Školení o diabetu 

 

Graf č. 14 ukazuje, zda mají učitelé zájem o školení zaměřené na onemocnění DM. 

45 osob (81,8 %) uvedlo, že by uvítalo školení pro učitele týkající se diabetu. Naopak 

10 respondentů (18,2 %) nemá o školení zájem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,8 %

18,2 %

Ano Ne



57 

 

5.3 Vyhodnocení testových otázek anketního šetření 

V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenány správné a chybné odpovědi respondentů 

na testové otázky prověřující znalosti učitelů o nemoci DM. Do tabulek je zanesena každá 

testová otázka.  

Otázky 1–5 se zaměřily na znalost obecných pojmů nemoci a znalost hodnot hladiny 

cukru v krvi. Otázky 6–11 zjišťovaly znalosti o nejčastějších příčinách, příznacích 

a postupech první pomoci při akutních komplikacích nemoci. Otázky 12–14 se zabývaly 

rozdíly mezi akutními komplikacemi při hypoglykémii a hyperglykémii. 

Otázky 15–16 zjišťovaly znalosti o doporučení a postupu s diabetickým žákem v hodině 

TV. 

Jednotlivé testové otázky jsou v této kapitole seřazeny podle toho, jak za sebou 

následovaly v anketním šetření. Správná odpověď je vždy označena zeleně. 
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Tabulka 2: S poruchou funkce, jakého orgánu je onemocnění diabetes mellitus 

spojené? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) štítná žláza 5 9,1 

b) slinivka břišní 48 87,3 

c) ledviny 2 3,6 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 2 zobrazuje odpovědi respondentů na otázku, s jakým orgánem je onemocnění 

DM spojené. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 48 respondentů (87,3 %) znalo na tuto 

otázku správnou odpověď. Chybně odpovědělo 7 osob (12,7 %). 

 

 

 

Tabulka 3: Jakou funkci má hormon inzulín? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) snižuje hladinu cukru v 

krvi 

41 74,5 

b) zvyšuje hladinu cukru v 

krvi 

2 3,6 

c) snižuje i zvyšuje hladinu 

cukru v krvi 

12 21,8 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 3 mapuje znalosti respondentů o funkci hormonu inzulínu. Na tuto otázku 

správně odpovědělo 41 respondentů (74,5 %). Naopak 14 osob (25,5 %) neznalo funkci 

inzulínu. 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabulka 4: S jakým typem diabetu se můžete setkat u žáků ZŠ? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) gestační diabetes 5 9 

b) diabetes mellitus 2. typu 4 7,3 

c) diabetes mellitus 1. typu 46 83,6 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 4 zobrazuje odpovědi respondentů na otázku, s jakým typem DM se mohou 

učitelé u žáků ZŠ setkat. 46 respondentů (83,6 %) znalo na tuto otázku správnou odpověď. 

Zbylých 9 osob (16,4 %) uvedlo chybnou odpověď. 

 

 

 

Tabulka 5: Jak se nazývá pomůcka pro měření hladiny cukru v krvi, kterou by měli 

mít diabetici při sobě? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) tonometr 0 0 

b) ergometr 0 0 

c) glukometr 55 100 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 5 mapuje, zda znají respondenti pomůcku pro měření hladiny cukru v krvi. 

V této oblasti byla zjištěna 100 % znalost u všech dotazovaných respondentů. 
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Tabulka 6: Jaká hodnota hladiny cukru v krvi signalizuje těžkou formu 

hypoglykémie? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) 6,5 – 8,5 mmol/l 3 5,5 

b) 4 – 6,5 mmol/l 11 20 

c) méně než 3,5 mmol/l 41 74,5 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 6 mapuje znalosti respondentů o hodnotě hladiny cukru v krvi při těžké formě 

hypoglykémie. Správnou odpověď uvedlo pouze 41 osob (74,5 %). 

Zbylých 14 respondentů (25,5 %) neznalo hodnotu hladiny cukru v krvi, signalizující 

těžkou formu hypoglykémie. 

 

 

 

Tabulka 7: Jaká je nejčastější příčina hypoglykémie? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) nadměrný příjem stravy 10 18,2 

b) pohybová aktivita 45 81,8 

c) vliv počasí 0 0 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 7 vyobrazuje znalost respondentů o nejčastější příčině hypoglykémie. Na tuto 

otázku správně odpovědělo 45 respondentů (81,8 %). Chybnou odpověď uvedlo 10 osob 

(18,2 %). 
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Tabulka 8: Jaké nejčastější příznaky se projevují u diabetika při rozvíjející se 

hypoglykémii? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) slabost, třes, pocení, hlad, 

změna chování 

41 74,5 

b) bolest hlavy, pocení, 

vysoký krevní tlak, dušnost, 

závratě 

6 10,9 

c) slabost, únava, bolest 

břicha, nevolnost, zvracení 

8 14,6 

 Celkem 55 100 

 

Tabulka č. 8 mapuje znalosti respondentů o nejčastějších příznacích při hypoglykémii. 

Z výsledků vyplývá, že 41 osob (74,5 %) uvedlo správné příznaky hypoglykémie, jako 

jsou slabost, třes, pocení, hlad a změna chování. Naopak 14 osob (25,5 %) neznalo 

nejčastější příznaky při hypoglykémii. 

 

 

 

Tabulka 9: Jakým způsobem byste zareagoval/a při podezření na rozvíjející se 

hypoglykémii, pokud by s Vámi diabetik ještě komunikoval? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) aplikoval/a inzulín 2 3,6 

b) podal/a rychle 

vstřebatelný zdroj cukru 

53 96,4 

c) zvolil/a pohybovou 

aktivitu 

0 0 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 9 zobrazuje znalosti respondentů o poskytování správné první pomoci 

při hypoglykémii. Na tuto otázku odpovědělo správně 53 respondentů (96, 4 %). Pouze 

2 osoby (3,6 %) neznaly první pomoc při hypoglykémii. 
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Tabulka 10: Jaká je nejčastější příčina hyperglykémie? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) vliv počasí 0 0 

b) pohybová aktivita 4 7,3 

c) nadměrný příjem stravy 51 92,7 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 10 zobrazuje znalost respondentů o nejčastější příčině hyperglykémie. 

Správnou odpověď uvedlo 51 respondentů (92,7 %). Zbylé 4 osoby (7,3 %) neznaly 

nejčastější příčinu hyperglykémie. 

 

 

 

Tabulka 11: Jaké nejčastější příznaky se projevují u diabetika při rozvíjející se 

hyperglykémii? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) žízeň, zvýšená teplota, 

křeč, špatná artikulace 

8 14,5 

b) slabost, žízeň, hlad, 

acetonový zápach z úst 

44 80 

c) únava, slabost, bolest 

kloubů, otoky končetin 

3 5,5 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 11 mapuje znalosti respondentů o nejčastějších příznacích při hyperglykémii. 

Z výsledků vyplývá, že 44 osob (80 %) uvedlo správné příznaky hyperglykémie, jako 

jsou slabost, žízeň, pocení, hlad a acetonový zápach z úst. Naopak 11 osob (20 %) neznalo 

příznaky při hyperglykémii. 
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Tabulka 12: Jakým způsobem byste zareagoval/a při ověřené hyperglykémii, pokud 

by s Vámi diabetik spolupracoval? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) podal/a rychle vstřebatelný 

zdroj cukru 

3 5,5 

b) aplikoval/a potřebné 

množství inzulínu 

39 70,9 

c) zvolil/a pohybovou 

aktivitu 

13 23,6 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 12 zobrazuje znalosti respondentů o poskytování správné první pomoci 

při hyperglykémii. Pouze 39 respondentů (70,9 %) znalo správnou první pomoc 

při hyperglykémii. Chybnou odpověď uvedlo dokonce 16 respondentů (29,1 %). 

 

 

 

Tabulka 13: Mohou být akutní komplikace u diabetu život ohrožující stavy? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) ano 55 100 

b) ne 0 0 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 13 zobrazuje znalosti respondentů o problematice život ohrožujících stavů. 

Všichni respondenti, tedy 55 osob (100 %), znalo závažnost akutních komplikací, 

a považují je za život ohrožující stavy. 
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Tabulka 14: Která z akutních komplikací diabetu se rozvíjí rychleji, a je proto nutné 

okamžitě reagovat? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) hyperglykémie 13 23,6 

b) hypoglykémie 39 70,9 

c) ketoacidóza 3 5,5 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 14 zobrazuje znalosti o rozvíjení akutních komplikací. Správnou odpověď 

uvedlo 39 respondentů (70,9 %). Naopak 16 osob (29,1 %) neznalo odpověď na otázku, 

která z akutních komplikací se rozvíjí rychleji. 

 

 

 

Tabulka 15: Jakým způsobem byste zareagoval/a, pokud si nejste jistý, o jakou 

akutní komplikaci se jedná? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) aplikoval/a inzulín 15 27,3 

b) zvolil/a pohybovou 

aktivitu 

9 16,3 

c) podal/a rychle 

vstřebatelný zdroj cukru 

31 56,4 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 15 mapuje znalosti o situaci při nejisté akutní komplikaci. Na tuto otázku 

dokázalo správně odpovědět pouze 31 respondentů (56,4 %). Zbylých 24 osob (43,6 %) 

uvedlo chybnou odpověď.  
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Tabulka 16: Co byste doporučil/a diabetikovi před pohybovou aktivitou, např. před 

hodinou tělesné výchovy? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí v % 

a) aplikovat inzulín 2 3,6 

b) změřit hladinu cukru v 

krvi 

53 96,4 

c) neúčastnit se TV 0 0 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 16 mapuje znalosti respondentů o doporučení pro diabetika před hodinou TV. 

Správnou odpověď uvedlo 53 respondentů (96,4 %). Pouze 2 osoby (3,6 %) neznaly 

doporučení pro diabetika před hodinou TV.  

 

 

 

Tabulka 17: Při které z akutních komplikací se může diabetik účastnit hodiny 

tělesné výchovy? 

Odpověď Četnost odpovědí (n) Četnost odpovědí (%) 

a) při hypoglykémii 2 3,6 

b) při hyperglykémii 16 29,1 

c) ani v jednom případě 37 67,3 

 Celkem 55 100 

Tabulka č. 17 zobrazuje, při kterých akutních komplikacích se lze účastnit TV. Znalosti 

o této problematice má 37 respondentů (67,3 %). Naopak 18 osob (32,7 %) uvedlo 

chybnou odpověď.  
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6 DISKUSE 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit zkušenosti a zhodnotit míru dosavadních 

znalostí o nemoci DM u učitelů na vybraných ZŠ. Výzkumná studie se zabývala 

především znalostmi o nejčastějších příčinách, příznacích a postupech první pomoci 

při akutních komplikacích nemoci. Získané výsledky z anketního šetření jsem se rozhodla 

konfrontovat s aktuálním stavem řešené problematiky dle odborné literatury, jak je 

uvedeno v teoretické části práce. 

Anketní šetření jsem rozdělila do dvou částí, které na sebe navazují a lze tak získané 

výsledky v závislosti na sobě dále porovnat. První část anketního šetření poskytovala 

údaje o respondentech a jejich zkušenostech s onemocněním DM. Druhá část anketního 

šetření zjišťovala znalosti respondentů o daném onemocnění. 

Anketního šetření se účastnilo celkem 55 respondentů. Téměř polovina respondentů se 

pohybovala ve věkovém rozmezí 35–50 let. Celkem 22 respondentů působí na vybraných 

ZŠ více než 16 let. 

Ve své práci jsem se snažila najít odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

Výzkumná otázka č. 1: Setkala se alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ během své 

pedagogické praxe s diabetickým žákem? Na tuto otázku jsem dostala pozitivní odpověď. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že 38 respondentů (69,1 %) se již setkalo během své 

pedagogické praxe na vybrané ZŠ s diabetickým žákem. Naopak 17 osob (30,9 %) 

uvedlo, že tuto osobní zkušenost prozatím nemělo. Předpokládala jsem, že většina učitelů 

by mohla mít nějakou zkušenost s diabetickým žákem. Jedná se o onemocnění, 

které v posledních letech zaznamenává rychlý nárůst u dětí předškolního a školního věku, 

zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se pedagog s diabetickým žákem v průběhu své 

pedagogické praxe může setkat. Podle Havelkové a kol. (2008) vyučuje téměř každý 

osmý učitel žáka s diabetem a v budoucnosti bude tato problematika ještě aktuálnější. 

Touto otázkou se ve svém výzkumu zabývala i Šuličová et al. (2018), která zjistila, 

že 48 % jejích respondentů se během své pedagogické praxe již setkalo s diabetickým 

žákem.  

Výzkumná otázka č. 2: Museli učitelé vybraných ZŠ během své pedagogické praxe 

někdy poskytovat první pomoc diabetikovi? Odpověď na tuto otázku je pozitivní. Otázku 

jsem si položila na základě výsledků výzkumu své bakalářské práce, kde jsem zjistila, 

že učitel neposkytoval diabetikovi první pomoc při akutních komplikacích nemoci ani 
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v jediném případě (Pošustová, 2018). Vzhledem k tomu, že děti, a tedy i děti s diagnózou 

DM1T tráví značnou část dne ve škole, jsem do určité míry předpokládala, že může dojít 

k akutní komplikaci právě ve školním prostředí. Výsledky šetření ukázaly, 

že 8 respondentů z 55 dotazovaných (14,5 %) muselo diabetikovi na vybraných ZŠ 

poskytovat laickou první pomoc. Dále jsem při hlubší analýze anketního šetření zjistila, 

že dokonce 4 respondenti (50 %) z těchto 8 nevěděli, jakým způsobem při akutních 

komplikacích správně zareagovat. Tento výsledek považuji za varovný signál. 

U těchto respondentů jsem se rozhodla dále podrobněji prozkoumat jejich znalosti 

a úspěšnost v testových otázkách. Potvrdilo se, že úroveň znalostí u těchto respondentů 

není uspokojující. Výsledek zjišťujících otázek odpovídá chybovosti v navazujících 

testových otázkách. Počet chyb se pohyboval v rozmezí od 3–5 z 16 testových otázek. 

Při porovnání s průměrem celé skupiny, je tento výsledek pod průměrnou chybovostí celé 

skupiny. Na druhou stranu právě tito 4 respondenti projevili zájem o školení týkající se 

problematiky diabetu, které by jim mohlo pomoci doplnit stávající mezery ve znalostech. 

Lze usuzovat, že jsou si pravděpodobně vědomi své povinnosti poskytnout první pomoc. 

Podle Špirkové a kol. (2015) se od učitele ve škole očekává, že bude schopný poskytnout 

diabetikovi správnou laickou první pomoc.  

Výzkumná otázka č. 3: Bude alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ znát příznaky obou 

akutních komplikací diabetu? Na tuto otázku jsem získala pozitivní odpověď. Výsledky 

anketního šetření ukázaly, že 33 respondentů (60 %) znalo správné příznaky u obou 

akutních komplikací. Při porovnání znalostí respondentů o příznacích hypoglykémie 

a hyperglykémie jsem zjistila větší úspěšnost u hyperglykémie. Tento výsledek si 

vysvětluji tím, že acetonový zápach z úst jako specifický a typický příznak 

při hyperglykémii se snadno pamatuje. Naopak u hypoglykémie se může objevit více 

nespecifických příznaků, se kterými se lze setkat i v jiných situacích.  

Výsledky mého anketního šetření ukázaly, že respondenti mají v této oblasti jisté rezervy. 

Znalosti o příznacích při hypoglykémii, jako jsou slabost, třes, pocení, hlad, změna 

chování, má 41 respondentů (74,5 %). Naopak 14 osob (25,5 %) nezná nejčastější 

příznaky projevující se při hypoglykémii. Na stejnou otázku jsem se tázala 

i při hyperglykémii. Z výsledků šetření je patrné, že ani zde nemají respondenti 

v oblastech příznaků zcela jasno. Příznaky hyperglykémie, jako jsou slabost, žízeň, hlad 

a acetonový zápach z úst, správně identifikovalo 44 osob (80 %). Anketní šetření odhalilo 

v této oblasti chybnou odpověď u 11 respondentů (20 %). Stejnou otázkou se ve svém 
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výzkumu zabývala také Šuličová et al. (2018), která též zmínila acetonový zápach z úst 

jako jeden z příznaků hyperglykémie.  

Výzkumná otázka č. 4: Bude alespoň polovina učitelů vybraných ZŠ znát postupy první 

pomoci při akutních komplikacích diabetu? Odpověď na tuto otázku je negativní. Tato 

výzkumná otázka v sobě zahrnuje znalosti o postupech první pomoci ve třech situacích. 

Konkrétně se zabývá postupy první pomocí při rozvíjející se hypoglykémii, při ověřené 

hyperglykémii a při nejisté akutní komplikaci. Na všechny tři vzniklé situace dokázalo 

správně odpovědět pouze 22 respondentů (40 %), tedy méně než polovina. 

Pokud bych hodnotila jednotlivé situace samostatně, získám tak podrobnější výsledky. 

Z testové části anketního šetření vyplývá, že znalost o správné první pomoci 

při rozvíjející se hypoglykémii má dokonce 53 respondentů (96,4 %). Pouze 2 osoby 

(3,6 %) v této oblasti pochybily. Překvapivým a současně pozitivním zjištěním bylo, 

že respondenti potvrdili správnou znalost o poskytování první pomoci právě 

při hypoglykémii. U hypoglykémie je poskytnutí první pomoci považováno za klíčové 

z důvodu častějších a závažnějších akutních komplikací a z důvodu rychlého nástupu 

tohoto stavu (Lebl a kol., 2018). Paradoxním zjištěním naopak bylo, že většina učitelů 

sice ví, jakým způsobem se zachovat při hypoglykémii, ale pokud nerozpoznají v praxi 

správně příznaky, není jim teoretická znalost řešení této situace moc platná.  

Výsledky u ověřené hyperglykémie nejsou zdaleka tak přesvědčivé. Respondenti se méně 

orientují v oblasti poskytování první pomoci při hyperglykémii. Možnost aplikovat 

inzulín při ověřené hyperglykémii označilo za správnou odpověď pouze 39 respondentů 

(70,9 %), kteří znají správný postup a aplikovali by ve spolupráci s diabetikem potřebné 

množství inzulínu. Zbylých 16 respondentů (29,1 %) by při této akutní komplikaci chybně 

zvolilo pohybovou aktivitu nebo by podalo rychle vstřebatelný zdroj cukru. Je možné, 

že tito respondenti se domnívají, že nejsou kompetentní k tomu, aby diabetikovi bez 

vědomí rodičů aplikovali inzulín, a proto zvolili jinou odpověď. Z bližšího zkoumání 

vyplývá, že dokonce 13 respondentů (23, 6 %) uvedlo, že by hyperglykémii snížili vlivem 

pohybové aktivity. Pohybová aktivita zajisté snižuje hladinu cukru v krvi, ale rozhodně 

se nepovažuje za první pomoc při hyperglykémii. Fyzická činnost by se měla provádět 

pouze při optimální hladině cukru v krvi diabetika, tudíž bez přítomnosti hyperglykémie 

nebo hypoglykémie (Daďová, Vařeková, 2014b). 
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Nejčastěji respondenti chybovali ve třetí situaci, když není jisté, o jakou akutní 

komplikaci se jedná. Tato do jisté míry záludná testová otázka prokázala u respondentů 

rovněž určité nedostatky. Přesto 31 osob (56,4 %) nezaváhalo a poskytlo by diabetikovi 

správně zdroj cukru. Naopak 24 osob (43,6 %) by reagovalo chybně, a to aplikací inzulínu 

nebo by zvolilo pohybovou aktivitu. Za znepokojující pak považuji především zjištění, 

že dokonce 15 respondentů (27,3 %) by při nejasné akutní komplikaci aplikovalo inzulín. 

Pokud by se jednalo o hypoglykémii, tak by tato chybná reakce mohla způsobit 

v nejhorším případě i smrt pacienta. Při hyperglykémii by z krátkodobého hlediska cukr 

neohrozil život pacienta tak, jako kdyby se aplikoval inzulín při hypoglykémii 

(Kelnarová, 2007). V souvislosti s chybovostí v této testové otázce jsem se rozhodla 

zjistit, zda tito respondenti mají či nemají předchozí osobní zkušenost s diabetickým 

žákem. Z výsledků vyplynulo, že 10 osob z 15 se již setkalo na vybrané ZŠ s diabetickým 

žákem. Z tohoto pohledu považuji tento výsledek za alarmující.  

Výzkumná otázka č. 5: Vědí všichni učitelé TV vybraných ZŠ, jak pracovat v hodině TV 

s diabetickým žákem? Odpověď na tuto otázku je negativní. Z výsledků anketního šetření 

vyplývá, že z 55 dotazovaných předmět TV vyučuje celkem 21 respondentů. Z toho 

dokonce 8 respondentů nezná obecná doporučení a postupy pro diabetiky v hodině TV. 

Také by chybně zapojilo diabetika při akutních komplikacích do hodiny TV. Obzvlášť 

učitelé TV by měli znát obecná doporučení, jak s diabetickým žákem při hodinách TV 

pracovat, aby tak mohli případně předejít vzniku některé z akutních komplikací diabetu 

(Daďová, Vařeková, 2014b). 

Další překvapivé zjištění nastalo u testové otázky č. 2: Jakou funkci má hormon inzulín? 

Pouze 41 respondentů (74,5 %) uvedlo správně, že hormon inzulín snižuje hladinu cukru 

v krvi. Zbylých 14 respondentů (25,5 %) nedokázalo na tuto otázku správně odpovědět. 

Z těchto výsledků lze vyvodit určitou souvislost s testovou otázkou č. 14: Jakým 

způsobem byste zareagoval/a, pokud si nejste jistý, o jakou akutní komplikaci se jedná. 

Pokud respondenti neznají správně funkci inzulínu, pak nejsou ani schopni správně 

poskytnout první pomoc. Stejnou otázkou se ve své práci zabývala Řídká (2019), 

která zjistila, že 68 % jejích respondentů zná správně funkci inzulínu. 

Podrobnějším zkoumáním výsledků anketního šetření jsem zjistila, že u dvou testových 

otázek došlo u všech respondentů k nulové chybovosti. Stoprocentní znalostní úspěšnost 

jsem zaznamenala u testové otázky č. 4: Jak se nazývá pomůcka pro měření hladiny cukru 

v krvi, kterou by měli mít diabetici při sobě? Stejnou otázkou se své práci zabývala 
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i Řídká (2019), která ve svém výzkumu u pedagogických pracovníků mateřské školy 

zjistila podobnou úspěšnost. Téměř všichni její respondenti (93,2 %) správně uvedli, 

že přístroj pro měření hladiny cukru v krvi se nazývá glukometr. Dále se všichni 

respondenti mého sledovaného souboru shodují na správné odpovědi u testové otázky 

č. 12: Mohou být akutní komplikace u diabetu život ohrožující stavy? U těchto testových 

otázek lze usoudit, že nejlepší znalosti se prokázaly v oblasti informací, které jsou 

všeobecně známy mezi laickou veřejností. 

Za pozitivní zjištění považuji, že 3 respondenti z mého souboru dokázali vyplnit testovou 

část anketního šetření zcela bezchybně. Nulové chybování přisuzuji tomu, že tito 

respondenti se již setkali během své pedagogické praxe s diabetickým žákem 

a pravděpodobně tak v souvislosti s touto osobní zkušeností získali určité znalosti 

o nemoci DM. Zároveň ale nelze tvrdit, že by tito respondenti uměli teoretické znalosti 

prokázané v testu v praxi vždy správně využít.  

Pro zajímavost jsem se rozhodla vyčíslit průměrný počet chybných odpovědí 

u 16 testových otázek. Chybné odpovědi se pohybovaly v rozmezí od 1–6 chyb. 

V průměru se jednalo o 2,5 chybných odpovědí na 1 respondenta z 55 dotazovaných. 

Nejčastější počet vyskytujících se chybných odpovědí byl 4. Tento počet se vyskytl 

ve 14 případech.  

Jsem si vědoma určitých omezení a limitů, které mohly do jisté míry získané výsledky 

mého výzkumu nějakým způsobem ovlivnit. Určitý vliv na validitu získaných dat 

z anketního šetření mohla mít skutečnost, že šetření probíhalo v pozdních odpoledních 

hodinách po předchozí školní poradě a koncentrace respondentů tak nemusela být 

stoprocentní. Rovněž návratnost osobně distribuovaných anket nebyla stoprocentní, 

což mělo za následek snížení počtu respondentů mého výzkumného souboru. Také se 

mohlo stát, že některé testové otázky byly pro respondenty položeny ne zcela 

srozumitelně. I když jsem byla osobně přítomna v průběhu celého anketního šetření 

pro případné dotazy, nikdo z respondentů tuto možnost nevyužil. Původně jsem 

zamýšlela, že oslovím a do výzkumu zahrnu všechny ZŠ v Písku. Vzhledem k nastalé 

epidemiologické situaci a následné časové vytíženosti učitelů nebylo možné tento záměr 

uskutečnit.  
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7 ZÁVĚR 

V současné době prevalence onemocnění diabetu narůstá a je jen otázkou času, kdy se 

budou i učitelé během své pedagogické praxe s žáky mající diagnostikovaný DM1T 

setkávat mnohem častěji. Proto by znalost učitelů o tomto onemocnění měla být 

naprostou samozřejmostí.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakými zkušenostmi a znalostmi o diabetu dětí 

disponují učitelé vybraných ZŠ. Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů 

se během své pedagogické praxe již setkala s diabetickým žákem. Ale pouze někteří 

respondenti museli diabetikovi poskytovat první pomoc při akutních komplikacích. Toto 

zjištění je v rozporu s výsledky mé bakalářské práce, kdy při akutních komplikacích 

diabetických žáků neposkytoval učitel první pomoc ani v jednom případě. Současná 

studie potvrdila pravděpodobnost, že k akutní komplikaci u diabetika může dojít 

i ve školním prostředí, neboť právě tam děti tráví značnou část dne. Celkově lze soudit, 

že znalost našich pedagogů o problematice onemocnění DM je na relativně dobré úrovni. 

V některých otázkách byl výsledek souboru téměř bezchybný. Zároveň výzkumná studie 

odhalila určité nedostatky, na které je potřebné se v budoucnu více zaměřit. Nejvíce 

respondenti chybovali v testových otázkách zabývajících se příznaky a poskytováním 

první pomoci při akutních komplikacích DM. Z hlediska ohrožení zdraví a života žáka 

s diabetem považuji právě tyto znalosti za nejdůležitější. Dalším záměrem mé práce bylo 

zjistit, zda učitelé TV znají správné postupy a obecná doporučení pro diabetiky 

při hodinách TV. Překvapivým zjištěním bylo, že více než jedna třetina učitelů TV neví, 

jakým způsobem pracovat s diabetikem při hodinách TV.  

Doufám, že získané výsledky výzkumné studie budou sloužit jako podklad ke zkvalitnění 

edukace pedagogů ve vybraných školských zařízeních. V rámci spolupráce 

s jednotlivými ZŠ budou výsledky po předchozí domluvě předány řediteli školy 

a poskytnuty jako zpětná vazba samotným respondentům. 

Závěrem lze shrnout, že na základě zjištěných výsledků výzkumu by bylo vhodné zvýšit 

úroveň informovanosti učitelů o daném onemocnění, a tím zvýšit bezpečnost dětí s DM 

po dobu školní docházky. Domnívám se, že podrobnější znalost problematiky 

onemocnění DM by mohla pomoci pedagogům odbourat strach a obavu učit žáka s tímto 

onemocněním. Samotné dítě s diabetem by díky tomu mohlo získat větší podporu 
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ze strany pedagogů důležitou pro lepší integraci žáka ve třídě a jistotu, že pedagog ví, 

jak správně poskytnout první pomoc v případě náhle vzniklých akutních komplikací.  
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním 

v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí 

ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Zjišťování zkušeností a 

testování znalostí učitelů na základní škole o nemoci diabetes mellitus 1. typu prováděné na Vaší 

základní škole v Písku. Cílem výzkumného projektu je zjistit znalosti učitelů základní školy o 

problematice onemocnění diabetes mellitus 1. typu. Projekt bude probíhat od září 2019 do března 

2020. Projekt nebude financován. Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit anonymního 

anketního šetření. Budete odpovídat na otázky, týkající se problematiky nemoci diabetes mellitus 1. 

typu, tento typ dotazníku bude považován jako test posuzující Vaše znalosti při poskytování první 

pomoci žákům na základní škole. Výzkum proběhl během jednoho dne pro všechny účastníky zároveň 

a potrvá přibližně 30 minut i s vysvětlením cílů výzkumu. Bude stanoven přesný limit pro vyplnění 

testu, aby byly podmínky pro všechny respondenty stejné. Dle domluvy může proběhnout opakování 

testu a následné školení pro učitele o nemoci diabetes mellitus 1. typu. Rizika výzkumného projektu 

nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci toho typu výzkumu. Do 

výzkumu nebudete zařazen/a, pokud nesplňujete vstupní kritérium pro účast ve výzkumné studii. 

Projektu se můžete účastnit, pokud jste akreditovaný/á učitel/ a ZŠ vyučující jakýkoliv předmět a 

zároveň nemáte diagnostikovaný diabetes mellitus 1. typu. Přínosem tohoto výzkumného projektu pro 

Vás bude dozvědět se nové informace o nemoci diabetes mellitus 1. typu, zjistit Vaše znalosti a osobní 

zkušenosti na základní škole s tímto onemocněním. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude 

finančně ohodnocena. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-

mailové adrese: kristyna.posustova@seznam.cz. Osobní údaje budou ihned anonymizována a po 

anonymizaci smazána. Svěřené data budou využity pouze pro potřeby tohoto výzkumu a nebudou 

využívána k dalšímu zpracování. Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní 

podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Během výzkumu 

nebudou pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. V maximální možné míře 

zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Bc. Kristýna Pošustová  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Kristýna Pošustová                 

Podpis:....................…. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a 

že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že 

mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ................................... 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:kristyna.posustova@seznam.cz
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Příloha 3: Anketní šetření 

Zkušenosti a znalosti učitelů základních škol o nemoci diabetes 

mellitus 

 

Vážené respondentky, Vážení respondenti, 

jmenuji se Kristýna Pošustová, studuji Univerzitu Karlovu, Fakultu tělesné výchovy 

a sportu a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění níže uvedeného anonymního 

anketního šetření, které bude sloužit jako důležitý podklad pro mou diplomovou práci. 

Vyplněním a odevzdáním ankety zároveň potvrzujete svou dobrovolnou účast v této 

výzkumné studii, o které jste byl/a předem informován/a, jakož i o právu odmítnout 

účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit zkušenosti a znalosti u skupiny učitelů 

vybraných základních škol s problematikou onemocnění diabetes mellitus, konkrétně 

u diabetes mellitus 1. typu.  

Anketa obsahuje dvě části. Nejprve zjišťovací otázky a následně testové otázky, 

které ověří či prověří Vaše zkušenosti a vědomosti s tímto onemocněním. 

Získaná data budou zpracována, publikována a bezpečně uchována v anonymní podobě. 

Vámi uvedené informace budou použity pouze pro potřeby tohoto výzkumu 

a ochráněny před jiným nelegálním užitím.  

 

Předem děkuji za Váš čas, ochotu a spolupráci 

Bc. Kristýna Pošustová 

 

 

 

Předpokládaná doba na vyplnění celé ankety je přibližně 30 minut. Na testové otázky je 

stanoven limit 20 minut. Prosím Vás, o samostatné a pravdivé vyplnění testu. Vždy, 

pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte pouze jednu odpověď. 
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Zjišťovací otázky:  

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a)  muž 

b)  žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

a)  24–34 let 

b)  35–50 let 

c)  51 let a více 

 

3. Kolik let působíte jako učitel na Vaší ZŠ? 

a)  0–5 let 

b)  6–15 let 

c)  16 let a více 

 

4. Na jakém stupni vyučujete? 

a)  1. stupeň 

b)  2. stupeň 

c)  1. i 2. stupeň 

 

5. Jste třídním učitelem? 

a)  ano 

b)  ne 

 

6. Jaké předměty vyučujete? (zde je možnost zakroužkovat i více odpovědí) 

a)  tělesná výchova 

b)  prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví 

c)  jiné předměty 

 

7. Zúčastnil/a jste se kurzu první pomoci pro učitele na Vaší ZŠ? 

a)  ano 

b)  ne 
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7.1 Pokud ano, byl/a jste seznámen/a s postupem první pomoci u diabetu? 

a)  ano 

b)  ne 

 

8. Setkal/a jste se během svého působení na Vaší ZŠ s žákem, který má diagnostikovaný 

diabetes? 

a)  ano 

b)  ne 

 

9. Byl/a jste informován/a o tom, že je, byl nebo bude na Vaší ZŠ žák s diabetem? 

a)  ano 

b)  ne 

 

9.1 Pokud ano, od koho jste se tuto informaci poprvé dozvěděl/a? 

a)  od samotného žáka nebo od jeho rodičů 

b)  od třídního učitele 

c)  od ředitele školy 

 

10. Stalo se Vám na Vaší ZŠ, že jste musel/a poskytnout diabetikovi první pomoc při 

akutních komplikacích? 

a)  ano 

b)  ne 

 

10.1 Pokud ano, věděl/a jste, jakým způsobem zareagovat? 

a)  ano 

b)  ne 

 

11. Uvítal/a byste školení pro učitele, týkající se problematiky diabetes mellitus? 

a)  ano 

b)  ne 
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Testové otázky: 

1. S poruchou funkce, jakého orgánu je onemocnění diabetes mellitus spojené? 

a)  štítná žláza 

b)  slinivka břišní 

c)  ledviny 

 

2. Jakou funkci má hormon inzulín? 

a)  snižuje hladinu cukru v krvi 

b)  zvyšuje hladinu cukru v krvi 

c)  snižuje i zvyšuje hladinu cukru v krvi 

 

3. S jakým typem diabetu se můžete setkat u žáků ZŠ? 

a)  gestační diabetes 

b)  diabetes mellitus 2. typu 

c)  diabetes mellitus 1. typu 

 

4. Jak se nazývá pomůcka pro měření hladiny cukru v krvi, kterou by měli mít diabetici 

při sobě? 

a)  tonometr 

b)  ergometr 

c)  glukometr 

 

5. Jaká hodnota hladiny cukru v krvi signalizuje těžkou formu hypoglykémie (nízká 

hladina cukru v krvi)? 

a)  6,5–8,5 mmol/l 

b)  4–6,5 mmol/l 

c)  méně než 3,5 mmol/l 

 

6. Jaká je nejčastější příčina hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi)? 

a)  nadměrný příjem stravy 

b)  pohybová aktivita  

c)  vliv počasí 
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7. Jaké nejčastější příznaky se projevují u diabetika při rozvíjející se hypoglykémii (nízká 

hladina cukru v krvi)? 

a)  slabost, třes, pocení, hlad, změna chování 

b)  bolest hlavy, pocení, vysoký krevní tlak, dušnost, závratě 

c)  slabost, únava, bolest břicha, nevolnost, zvracení 

 

8. Jakým způsobem byste zareagoval/a při podezření na rozvíjející se hypoglykémii (nízká 

hladina cukru v krvi), pokud by s Vámi diabetik ještě komunikoval? 

a)  aplikoval/a inzulín 

b)  podal/a rychle vstřebatelný zdroj cukru 

c)  zvolil/a pohybovou aktivitu 

 

9. Jaká je nejčastější příčina hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi)? 

a)  vliv počasí 

b)  pohybová aktivita 

c)  nadměrný příjem stravy 

 

10. Jaké nejčastější příznaky se projevují u diabetika při rozvíjející se hyperglykémii 

(vysoká hladina cukru v krvi)? 

a)  žízeň, zvýšená teplota, křeč, špatná artikulace 

b)  slabost, žízeň, hlad, acetonový zápach z úst 

c)  únava, slabost, bolest kloubů, otoky končetin 

 

11. Jakým způsobem byste zareagoval/a při ověřené hyperglykémii (vysoká hladina cukru 

v krvi), pokud by s Vámi diabetik spolupracoval? 

a)  podal/a rychle vstřebatelný zdroj cukru 

b)  aplikoval/a potřebné množství inzulínu 

c)  zvolil/a pohybovou aktivitu 

 

12. Mohou být akutní komplikace u diabetu život ohrožující stavy? 

a)  ano 

b)  ne 
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13. Která z akutních komplikací diabetu se rozvíjí rychleji, a je proto nutné okamžitě 

reagovat? 

a)  hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi) 

b)  hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) 

c)  ketoacidóza (překyselení) 

 

14. Jakým způsobem byste zareagoval/a, pokud si nejste jistý, o jakou akutní komplikaci 

diabetu se jedná? 

a)  aplikoval/a inzulín 

b)  zvolil/a pohybovou aktivitu 

c)  podal/a rychle vstřebatelný zdroj cukru 

 

15. Co byste doporučil/a diabetikovi před pohybovou aktivitou, např. před hodinou tělesné 

výchovy? 

a)  aplikovat inzulín 

b)  změřit hladinu cukru v krvi 

c)  neúčastnit se hodiny TV 

 

16. Při které z akutních komplikací se může diabetik účastnit hodiny tělesné výchovy? 

a)  při hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi) 

b)  při hyperglykémii (vysoká hladina cukru v krvi) 

c)  ani v jednom případě 

 

 

 


