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ABSTRAKT 

Diabetes mellitus 1. typu je chronické onemocnění a diplomová práce se zabývá potřebami 

žáků s tímto typem diabetu na vybraných základních školách. V teoretické části se zabývám 

stravováním těchto žáků, edukací dětí a jejich rodin, problémy vznikající díky tomuto 

onemocnění a v neposlední řadě léčbou a druhy léčby diabetu I. typu. Zmínila jsem se také 

o možných psychických problémech, které mohou u dětí nastat.  

V praktické části jsem pak zjišťovala, konkrétní potřeby žáků trpící tímto onemocněním. 

V diplomové práci jsem si zadala jeden hlavní cíl, a to bylo zjistit potřeby žáků. Data byla 

opatřena nestrukturovaným rozhovorem s žáky z vybraných základních škol. Oslovila jsem 

přesně 12 respondentů se kterými jsem vedla rozhovory. Všechny rozhovory byly bez jediné 

komplikace a problémů. Se všemi oslovenými jsem se nejprve seznámila, abych navodila 

přátelskou atmosféru na nastávající rozhovor. Během rozhovorů bylo zjištěno velké 

množství dat ke zpracování.  

Díky rozhovorům jsem došla k závěru, že každý žák na základní školách trpící diabetem 

I. typu má určité potřeby. Například mají potřebu mít neustále mobilní telefon při sobě 

a v podvědomí potřebují vědět, že si mohou kdykoliv zavolat o pomoc. Dále žáci potřebují 

vědět, že se na ně nepohlíží jinak než na své zdravé spolužáky. Velmi neradi jsou vylučováni 

z kolektivu. Velkým zjištěním bylo, že většina oslovených uvedli, že mají určité potřeby, ale 

nemoc je nijak nelimituje a neomezuje.  

 

KLÍČOVÁSLOVA 

Diabetes mellitus I. typu, mladiství do 15 let, potřeby, edukace, inzulín, úskalí 

 

 



ABSTRACT 

Type 1 diabetes mellitus is chronic disease and the diploma thesis deals with the needs of 

students with this type of diabetes in selected primary schools. In the theoretical part I deal 

with the diet of these students, the education of children and their families, the problems 

arising from this disease and last but not least, the treatment and types of treatment for type 

I diabetes. I also mentioned the possible mental problems that can occur in children. 

 

In the practical part I found out the specific needs of students suffering from this disease. In 

my diploma thesis I set one main goal and that was to find out the needs of students. The 

data were provided with an unstructured interwiew with students from selected primary 

school. I addressed exactly 12 respondents with whom I interviewed. All interviews were 

without a single comlication and problem. I first met all the respondents to create friendly 

atmosphere for the upcoming convercation. During the interviews a large amount of data 

was indentified for processing. 

 

Thanks to the interviewe I came to the conclusion that students in primary school suffering 

from type I diabetes have certain needs. For example they need to have a mobile phone with 

them at all times and know subconsciously that they can call for help at any time. 

Furthermore students need to know that they are not treated differently than their healthy 

classmates. They are very reluctant to be expelled from the team. The great finding was that 

most of the respondents stated that they had certain needs but the disease did not limit or 

limit them in any way. 
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Úvod 

Diabetes mellitus I. typu (DM) je chronické onemocnění, které se vyznačuje nedostatkem 

inzulínu, jeho chybného působení nebo kombinací těchto dvou zmíněných. DM I. typu je 

následek autoimunitní destrukce B-buněk Langerhansových ostrůvků. Jedná s o onemocnění, 

které má v posledních letech vzestupnou tendenci a lidé se o diabetu začínají dozvídat čím dál 

tím více. V roce 2013 byl zjištěn DM I. typu u 59 901 osob a z toho 1 123 u dětí od 0-14 let.  

Podle mého názoru to není malé číslo, které by nic neznamenalo.  Zhruba před sto lety neměly 

tyto děti šance na přežití a ve většině případů umíraly.  Dnes je tomu zcela jinak a děti s tímto 

onemocněním mohou žít stejně dlouhý a šťastný život, jako děti, kteří nemocí netrpí. Je 

neuvěřitelné, jak se medicína neustále zdokonaluje a léčba diabetu je přístupnější pro všechny 

pacienty. Dokonce se můžeme na diabetes podívat i z jiné a lepší stránky. Děti trpící diabetem 

jsou oproti svým vrstevníkům pečlivější, rozvážnější, cílevědomější a mnohem více si váží 

svého zdraví a všech činností, které mohou vykonávat. Myslím si, že velkou roli v léčbě 

vyrovnáním se s tímto onemocněním hraje edukace. Nejen edukace dětí, ale i rodičů, 

spolužáků, kamarádů a všech, kteří jsou v úzkém kontaktu s diabetikem.  

Nejsem a nebyla jsem nikdy pacient trpící diabetem mellitus 1. typu, ale vždy mě tato 

problematika zajímala. Chtěla jsem vědět, jaké mají žáci na základních školách problémy 

a strasti nebo naopak výhody způsobené diabetem. Zajímají mě všechny jejich potřeby, a proto 

jsem si zvolila toto téma ke zpracování. Ráda bych také zjistila, zda mají žáci nějaká omezení 

ve škole, nejen přímo ve výuce, ale i o přestávkách nebo ve školní jídelně. V praktické části mé 

diplomové práci se chci zaměřit na rozhovory s dětmi trpící tímto onemocněním. Chtěla bych 

se s nimi bavit o jejich onemocnění a dokázat alespoň trochu problematiku chápat z jejich 

strany a vidět diabetes jejich pohledem.  
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1. Diabetes mellitus I. typu. 

1.1 Definice diabetes mellitus 1. typu 

Diabetes mellitus se řadí mezi nejzávažnější a nejčastější onemocnění dětského věku. 

Jedná se o autoimunitní onemocnění, které vzniká na základě destrukce beta buněk 

Langerhansových ostrůvků pankreatu autoimunitním zánětem. Beta buňka pankreatu je 

jediný zdroj inzulínu u člověka. Probíhá zde syntéza a zní se hotový hormon uvolňuje 

do krevního oběhu. Pouze na začátku onemocnění je možné zjistit zbytkovou sekreci beta 

buněk, ale jinak beta buňky nejsou prokazatelné a sekrece inzulínu chybí. Nelze poté 

dosáhnout vnitřní homeostázy, tedy stálosti vnitřního prostředí, a tím pádem je organismus 

závislý na přívodu exogenního inzulínu. Pokud se v čas nezjistí, že organismus neprodukuje 

inzulín, může se rozvinout akutní stav jeho deficitu. Poté nedojde k homeostáze a dochází 

k iontovému a metabolickému rozvratu. Vzniká hyperglykémie a ketoacidóza, které mohou 

vyústit až v kóma (1). 

Tento typ diabetu se většinou projeví do 40 let života pacienta. Bývá nazýván jako 

inzulin-dependentní diabetes, jelikož je pacient celý život závislý na léčbě inzulínem. 

Diabetes mellitus 1. typu nesouvisí s tím, jestli je člověk silný nebo hubený, zda konzumuje 

hodně sladkého jídla. Vznikne nezávisle na tom, co člověk dělal nebo jaké měl zvyklosti. 

Nikdo za vznik tohoto onemocnění nemůže (2). 

1.1.1 Historie 

S největší pravděpodobností byl diabetes mellitus poprvé popsán roku 1550 př.n.l. 

v Ebersově papyru. Ten popisoval tuto nemoc jako polyurickou nemoc, při které maso 

a kosti mizí do moči. Skutečná léčba diabetu začínala až koncem devatenáctého a začátkem 

dvacátého století. V 19. století popsal fyziolog Paul Langerhans shluky buněk pankreatu. Ty 

se poté začali označovat jako Langerhansovy ostrůvky. Oskar Minkowski a Joseph von 

Mering později potvrdili spojení diabetu a slinivky. K takovému závěru došli po odstranění 

pankreatu u psa, okolo kterého se rojily mouchy. Domnívali se, že jde o nedostatek nějakého 

hormonu. Po této události začal velký boj o získání inzulínu. Tenkrát ještě neznámá látka, 

kterou později pojmenoval anglický fyziolog E.A.Schlafer. Ve dvacátém století popsal 

hypoglykemizující účinek pankreatického extraktu Nicolae Constantin Paulescu a o půl roku 
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později nezávisle na sobě popsala čtveřice lékařů to samé. V roce 1923 byla udělena 

Nobelova cena Fredericku Bantingovi a Johnu MacLeadovi za objev inzulínu (3). 

1.1.2 Diagnóza 

Za vznik diabetu nemůže pacient, ani jeho rodiče nebo špatný životní styl. Vlohy si 

neseme od rodičů, kteří o tom ve většině případů nevědí. Diabetem mohou onemocnět  

i sourozenci nebo rodiče diabetického dítěte (4). 

V dětském věku má diabetes mellitus silně rozvinuté příznaky. Ve většině případů se 

vyskytuje polyurie, což je nadměrné močení, ketonurie neboli výskyt ketolátek v moči 

a zvýšená únava spojená s úbytkem hmotnosti. Mezi další příznaky, které mohou odhalit 

diabetes mellitus 1. typu patří malátnost, nechutenství, kolísání zrakové ostrosti, opakované 

infekce kůže nebo nadměrný příjem tekutin spojený s velikou žízní (1). 

1.2 Výživa při diabetes mellitus 1. typu 

Dieta je pro diabetiky prvního typu hlavním pilířem léčby. U diabetu prvního typu je 

dietní léčba nazývána regulovanou stravou. Jsou pro ni typické některé zásady. Počet jídel 

během dne by měl být jako u zdravého člověka, tedy tři hlavní jídla a dvě přesnídávky. Co je 

ale důležité u diabetika, je druhá večeře, hlavně v období puberty a při těhotenství. V těchto 

dvou období mají pacienti sklon k rychlé redukci ketolátek.  

Dále je vhodná prevence aterosklerózy. Pacienti s diabetem mají dlouhodobě zvýšenou 

glykémii, a tudíž mohou mít větší riziko vzniku aterosklerózy. Prevencí se rozumí vynechat 

kouření, omezit sůl a živočišné tuky. Pacient by měl být poučen, jak správně zařazovat 

do stravy rozpustnou i nerozpustnou vlákninu. Pacientovi by se neměla žádná potravina 

zakazovat, ale doporučit takové potraviny, které mu mohou pomoci. Mezi vhodné potraviny 

patří ryby, luštěniny, zelenina aj. Co se týče alkoholu, není při diabetu 1. typu zakázaný. 

V malé dávce není alkohol škodlivý, ale pacient by měl být opět poučen o možnostech vniku 

hypoglykémie a její komplikací (5). 

Jídelní plán dítěte se sestavuje za pomoci dietní sestry, rodiče či rodičů dítěte. 

Jídelníček by měl být sestaven pečlivě a kvalitně, jelikož je potřeba uspokojit chutě daného 

dítěte, zajistit optimální růst a zamezit příliš velkým výkyvům glykémie před jídlem nebo 

po jídle. Diabetický jídelníček by se měl stát součástí celé rodiny, ale zároveň nenarušit 
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rodinné stravování. Měl by to být jakýsi návod na zdravý způsob stravování pro celou 

rodinu. Strava je rozdělena do 3 hlavních jídel a do 2 svačin. Nemělo by se zapomínat na 

druhou večeři, z důvodu prevence před noční hypoglykémií. Počty jídel se mění s věkem 

dítěte. Menší děti jí více malých porcí za den, naopak v pubertě jsou zařazována 3-4 jídla 

denně. Nejvíce pohodlné a liberálnější stravování mají pacienti léčeni inzulínovou pumpou. 

Jídelníček je pravidelně kontrolován a upravován minimálně jednou za rok, dle věku a potřeb 

dítěte (6). 

1.2.1 Sacharidy  

Glukóza je základní sacharid, který je rychle využitelný jako energetický substrát 

a zdroj dalšího zpracování metabolických cest. Koncentrace glukózy v krevní plazmě je za 

fyziologických podmínek 4-7 mmol/l. Toto rozpětí se nemění při zvyšování perorálního 

příjmu sacharidů nebo při dlouhodobém hladovění. Po konzumaci bohaté stravy na 

sacharidy se zvýší absorpce glukózy ze střeva, ta je provázena zvýšenou koncentrací inzulínu 

v plazmě a souběžně probíhá zpomalení sekrece glukagonu. Glukóza se v této fázi dostává 

do buněk pomocí difúze podle koncentračního spádu pomocí glukózových transportérů. 

Dále se glukóza přeměňuje na glukózo-6-fosfát, který se využívá pro syntézu glykogenu při 

nadbytku glukózy. Při diabetes mellitus 1. typu závisí celková regulace metabolismu 

glukózy na přívodu exogenního inzulínu (1). 

Sacharidy by měli tvořit největší část jídelníčku, což je 50-60 %. Kvůli diabetu není 

žádný důvod k restrikcím. Jedná se o základní energetický zdroj, který dělíme na jednoduché 

a složité. Mezi jednoduché sachardiy řadíme glukózu, fruktózu nebo laktózu. Ke složitým 

sacharidů řadíme škroby. Důležitou součástí jídelníčku jsou tzv. pomalé sacharidy neboli 

pomalu se vstřebávající škroby, jelikož glykémie po jejich konzumaci stoupá pomaleji. 

U dětí s diabetem je velmi podporována konzumace ovoce a zeleniny, které řadíme mezi 

jednoduché cukry a obsahují velké množství vlákniny. V jídelníčku se nevyhýbáme 

sladkostem, ale nedoporučují se. V ideálním případě sladkosti konzumujeme v době při 

sportu, ale jejich množství by nemělo překročit 1/10 celkového denního příjmu sacharidů. 

Celkové množství sacharidů, které má dětský pacient přijmout je individuální a určuje ho 

lékař. Vždy zohlední věk pacienta, pohlaví, pohybovou aktivitu, chutě dítěte a stupeň 

zralosti. Sacharidy lze kvantifikovat v různých formách. Jedna z forem je vážení potravy, 
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ale je to velmi složitá metoda a je nutné využívání tabulek a přesnost. Další forma jsou 

výměnné jednotky a v neposlední řadě odhad. K této formě slouží nejlépe tzv. talířkové 

metody a děti se na nich učí odhadnout množství sacharidů. Především je tato metoda 

důležitá při školním stravování. Dětem se nedoporučují příliš DIA potraviny. Bývají často 

předražené a obsahují velké množství tuku (6). 

1.2.2 Tuky 

Transport lipidů neboli tuků probíhá v lymfatickém systému, dále vede do jater 

a tukové tkáně. Lipidy se v organismu ukládají do zásob, a to především do tukové tkáně. 

Vyšší koncentrace inzulínu působí inhibičně na hormon-senzitivní lipázu (HSL) v tukové 

tkání, což vede ke snížení koncentrace lipolýzy a k pozdějšímu poklesu volných mastných 

kyselin v plazmě. Při konzumaci jídla se uvolňují volné mastné kyseliny z triglyceridů 

účinkem lipoproteinové lipázy (LPL). LPL se aktivuje při požití smíšené stravy, která je 

stimulovaná v tukové tkání inzulínem. Inzulín stimuluje jak syntézu, tak i sekreci LPL. 

Pokles koncentrace inzulínu při hladovění vede k mobilizaci volných mastných kyselin 

z tukové tkáně, odkud se do tkání dostává jako vydatný energetický substrát a ten je zdrojem 

asi 20-25 % energie. Koncentrace volných mastných kyselin je bilance mezi lipolýzou 

a lipogenezí ovlivněnými hormony. Inzulin stimuluje lipogenezi a zároveň tlumí lipolýzu. 

V případě, že vznikne deficit inzulínu v krvi, dochází k akutnímu poklesu hladiny inzulínu, 

a tím pádem dojde ke zvýšení lipolýzy. Velmi rychle může dojít ke ketogenezi a následné 

ketoacidóze. Naopak při nadbytečném přívodu inzulínu dochází k ukládání tuků do jater, 

tukové tkáně a do dalších orgánů. Celé to poté vede ke zvýšení tělesné hmotnosti (1). 

1.2.3  Bílkoviny 

Po požití smíšené stravy se zvyšuje příjem aminokyselin v důsledku štěpení bílkovin 

proteázami ve střevě. Koncentrace inzulínu po jídle podněcuje proteosyntézu a způsobuje 

ukládání aminokyselin formou proteinů. Pokles inzulínu patří mezi hlavní faktory, jež se 

podílejí na zvýšení katabolismu proteinů. Mezi aminokyseliny s největším významem patří 

alanin a glutamin. Alanin vzniká transaminací pyruvátu účinkem alaninaminotransferázy 

a glutamin se tvoří amidací glutamátu za katalýzy glutaminsyntetázy. Ochrana proteinů se 

projevuje poklesem nebílkovinného dusíku ledvinami. V této fázi přebírají funkci 

energetického zdroje mastné kyseliny, včetně tvorbě ketolátek. Jsou-li v dostatečném 
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množství přítomny aminokyseliny, inzulín stimuluje proteosyntézu. Současné podání 

inzulínu s leucinem zvyšuje proteosyntézu o více než 50 % (1). 

Účinkem inzulínu a kontraregulačních hormonů jako jsou katecholaminy, růstový 

hormon aj, je zajištěna v organismu rovnováha sacharidů, tuků i bílkovin. V podmínkách 

fyziologické regulace se významně uplatňuje kolísání koncentrací inzulínu vlivem 

konzumace jídla a hladovění. Zatím co kontraregulační hormony působí více aditivně 

v rámci změn v relativních poměrech koncentrací.  

Při diabetu mellitus 1. typu je metabolismus závislý na přívodu inzulínu. Koncentraci 

v krevní plazmě podléhá několik faktorů, pouze tři jsou ovlivnitelné, a to inzulínový režim, 

dávky inzulínu a typy inzulínu. Při běžné léčbě nelze dosáhnout regulace, ale je možné 

dodržet metabolickou homeostázu v přijatelných mezích (1). 

1.2.4 Regulovaná strava 

Tento výraz je označení pro moderní dietoterapii diabetika, který se léčí 

intenzifikovaným inzulínovým režimem. Regulovaná strava je založená na téměř přesném 

dohadu sacharidů v potravě s ohledem na glykemické indexy, tedy rychlosti vzestupu 

glykémie po použití dané potravy. V běžném režimu stravy jsou mono a disacharidy 

doporučovány v omezeném množství. Výjimku představuje léčba hypoglykémie a období 

před sportem. Regulovaná strava tzv. reguluje příjem sacharidů v jednotlivých jídlech. 

Abychom mohly určit obsah cukrů v jednotlivých potravinách, používáme výměnné 

jednotky (VJ). V České republice představuje jedna výměnná jednotka 10 g sacharidů = 

2 kostky cukru. Zprvu si pacient potraviny váží, aby dokázal určit přesný počet sacharidů, 

ale později se naučí odhadovat množství podle kusu potravy. Například množství lžic rýže, 

objem džusu, kousky brambor atd. Avšak nestačí pouze hlídat příjem sacharidů, ale také 

glykemický index, tj. rychlost vstřebávání sacharidů. Podstatně menší vzestup glykémie 

nastane po konzumaci těstovin, mléčných výrobků a luštěnin v porovnání s konzumací 

brambor, knedlíků nebo chleba. Díky časté kontrole glykémie se pacient naučí, jak jeho tělo 

reaguje na danou potravinu (5). 

Regulovaná strava má několik cílů. Jedním z hlavních cílů je předcházet akutním 

komplikacím a snižovat riziko komplikací, které mohou přicházet později. Dále se zaměřuje 

na dobrou kompenzaci diabetu a udržování ideální hmotnosti. Regulovaná strava také 
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umožňuje větší rozmanitost a volnost ve stravování, a to vede k lepší psychické pohodě 

pacienta, což je velmi důležité. Tento typ stravování je vhodný pro diabetiky, kteří užívají 

inzulínové injekce alespoň 3x denně, mají sebekontrolu a znají své tělo při fyzické aktivitě 

(7). 

V předešlém odstavci jsem se zmínila o výměnné jednotce, někdy psáno i výměnná 

jednotka sacharidová. Tato jednotka představuje množství jídla nebo potraviny, které 

obsahují vždy stejné množství sacharidů. Velmi důležité pro vhodné využívání VJ je kvalitní 

edukce o druzích sacharidů. O jejich obsahu v potravinách a vlivu na hladinu glykémie. 

Potraviny zvyšující glykémii velmi rychle obsahují monosacharidy nebo disacharidy a je 

to například čokoláda, cukrářské výrobky, bonbóny nebo ovoce, jako banány, jablka či 

hrušky. Poté máme na trhu potraviny, které hladinu glykémie zvyšují pomaleji a jsou 

to například rohlíky, těstoviny a chleby. Při využívání VJ je dobré znát dvě skupiny, do 

kterých se potraviny dělí. Jsou to mlýnské a pekárenské výrobky. Pokud chce diabetik 

zaměnit nějakou potravinu je vždy dobré vybírat druhy potravin ze stejné skupiny a nemísit 

skupiny dohromady. Nesmíme opomíjet, že obsah sacharidu v potravinách je stejný, 

ale glykémie po jídle může být vždy jiná, což právě způsobuje rychlost zvýšení glykémie. 

Pracovat s VJ by měl pacienta naučit odborník, například dietní sestra, která zná vztahy mezi 

glykémií, fyzickou aktivitou, stravou a účinkem inzulínu v různém množství. Neznalost 

v této oblasti může vést k nabírání hmotnosti, proto je důležité, aby sestra dělala průběžné 

kontroly o pacientovi (7). 

1.2.5 Glykemický index potravin 

Glykemický index je veličina, která udává rychlost využití glukózy po konzumaci 

dané potraviny, obsahující sacharidy.  Je to tzv. poměr plochy pod vzestupnou částí křivky 

testované potravy, která obsahuje 50 g sacharidů a standardní potravy  

50 g glukózy. Čím vyšší je hodnota glykemického indexu, tím rychleji dojde ke zvýšení 

glykémie a tím je to pro náš organismus mnohem horší. Výše glykemického indexu je 

ovlivněna především složením sacharidů v potravině, vzájemným poměrem tří základních 

složek potravy, tj. cukry, tuky, bílkovinami a obsahem vlákniny. Používání potravin 

s nízkým glykemickým indexem je v praxi velice složité a značně omezí pestrost stravy (5). 
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Glykemický index se dělí do tří kategorií: 

• Glykemický index do 30 (nízký) 

• Glykemický index 30-70 (střední) 

• Glykemický index nad 70 (vysoký) 

Úskalí při metodickém postupu při testování potravy na glykemický index 

• Výpočet tvaru křivky postprandiální glykémie (tj. hladina glykémie 1-2 

hodiny po jídle) 

• Přesnost měření glykémie 

• Přesnost odhadu 50 g sacharidů v potravě 

• Typ standardního pokrm 

• Variace odpovědi organismu na zátěž glukózou v průběhu po sobě 

následujících dnů 

• Denní doba při testování  

(1) 

1.2.6 Glykemická nálož 

Glykemická nálož je tzv. užší pohled na příjem sacharidů. Glykemická nálož se 

počítá, jako množství sacharidů v potravě a glykemický index. Tento přístup umožňuje nový 

pohled na potraviny z hlediska postprandiální glykémie, tj. glykémie změřená v době 90-

120 minut po jídle. Hodnoty glykemické nálože dělíme do tří kategorií (5). 

• Vysoká (20 a více)  

• Střední (10-20) 

• Nízká (10 a méně) 

Příklad potravin: 

• Vysoká (sušenky, opatky, pečivo, čokoláda) 

• Střední (sladké ovoce, pečené brambory, obilné hotové kaše) 

• Nízká (zelenina, houby, luštěniny, ovoce, mléčné výrobky) 

(5). 
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1.3 Léčba 

Cílem léčby je dosáhnout téměř normálních hodnot glykémií. Jediným možným 

způsobem, jak toho dosáhnout je, co nejlépe napodobit vlastní inzulinovou sekreci. U dětí 

se lékaři snaží navolit inzulínový program, který nejlépe kopíruje přirozenou inzulinovou 

sekreci, zajišťuje optimální glykémie a velmi se snaží snížit riziko hypoglykémií. K léčbě 

diabetu 1. typu mimo dosažení normálních hladin glykémií patří i vyvarování se těžké 

hypoglykémii. Dále je za potřebí zajistit, co nejlepší kvalitu života a přiblížit ji z velké části 

kvalitě zdravých lidí. Nelze opomenout i poskytování snadno přístupné multidisciplinární 

podpory spojené s nutriční výchovou a psychickou podporou (8). 

1.3.1 Inzulínová léčba 

V roce 1978 začala biosyntéza humánního neboli lidského inzulínu, který měl dva 

typy výroby. Jeden typ byl genetický a druhý typ byl semisyntetický z vepřového masa. 

Inzulín je bílý, mikrokrystalický prášek s molekulární hmotností 5808 a jeho pH je 2-3. 

Používaná jednotka je mezinárodní a jedná se o IU (International Unit). Jedna IU je jako 

38,5 µg suché substance. V dnešní době se nejvíce používá koncentrace inzulínu 

v lahvičkách i náplních do inzulínových per. V současné době máme k dispozici krátce 

a dlouze působící analoga. Krátce působící analoga se aplikují do podkoží před jídlem 

a jejich nástup je velmi rychlý. Dokáže zabránit hyperglykémii brzy po podání jídla 

a zároveň hypoglykémii pozdě po jídle. Krátce působící analogy máme tři druhy. První 

inzulínový analog je Lispro. Hlavní jeho vlastnosti jsou výměna aminokyselin lysinu 

a prolinu v B řetězci molekuly inzulínu. Druhý je Aspart a třetí, který je nejnovější na trhu 

Glulisin. Výhody krátce působících analogů je rychlejší absorpce, zlepšení postrandiální 

hladiny glykémie, flexibilita v aplikaci a větší míra volnosti ve výběru jídla. Dlouze působící 

analoga se podávají jako náhrada bazální sekrece inzulínu. Je při něm nízké riziko vzniku 

hypoglykémie, a to především v nočních hodinách. V dnešní době máme dva typy dlouze 

působících analogů, a to inzulín Glargin a Determir. Mezi hlavní výhody patří již zmíněná 

snížená hypoglykémie v nočních hodinách, vyrovnaný inzulínový profil, jednodenní 

dávkování a menší změny tělesné hmotnosti (1). 
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1.3.2 Aplikace inzulínu 

Inzulín se od osmdesátých let minulého století podává pomocí inzulínových per. 

Používá se pro snadnější aplikaci injekce. Uvnitř pera se nachází zásobník s inzulínem, jehla 

a píst či kotouč na odměření dávky. Aplikovat inzulín v dnešní době je šetrné a téměř 

bezbolestivé (2). 

Nejčastěji se inzulín aplikuje vpichem pod úhlem 45 stupňů, ale záleží na tloušťce 

kožní řasy. Pokud je silnější aplikace, probíhá pod úhlem 90 stupňů. Také záleží, jak dlouhou 

jehlu máme. Obecně platí, že čím delší jehla, tím ostřejší úhel. Pro inzulínovou aplikaci je 

vždy lepší jehla kratší. Absorpci inzulínu ovlivňuje spousta faktorů, jako je například věk 

dítěte. Děti mívají menší vrstvu podkožního tuku a absorpce se urychluje. Naopak při obezitě 

nebo zvýšeném množství tuku je absorpce pomalejší. Dále záleží na množství dávky, jelikož 

malá dávka je vždy rychlejší ve vstřebatelnosti. Také záleží na místě a hloubce vpichu, na 

teplotě těla a okolí, a na typu inzulínu (6).  

Při aplikaci inzulínu je třeba dbát na místo vpichu a časovému vztahu injekce a jídla. 

Inzulín se z každého místa vstřebává různě dlouho a jinou rychlostí, což udává míra 

prokrvení jednotlivých míst na těle. Zcela nejrychleji se inzulín vstřebává na břiše, dále pak 

v podkoží paže, následuje podkoží stehna a nejpomaleji se vstřebává inzulín na hýždích. Na 

stehnech může být také rychlá absorpce, ale záleží na fyzické aktivitě. Pokud jsme v klidu 

je vstřebávání poměrně pomalé, ale při svalové práci stehen, jako je například jízda na kole, 

zrychlí se. Lze také vlastním uvážením regulovat místa v pichu. Po ránu, kdy je potřeba 

rychlé absorpce, aplikujeme inzulín do podkoží břicha a večer před spaním, kdy chceme 

účinky zpomalit, aplikujeme inzulín do pomalejších míst, jako například stehno či hýždě. Je 

důležité měnit místa vpichu v jedné krajině těla. Pokud budeme aplikovat inzulín stále do 

jednoho místa, může dojít ke změnám v podkoží a absorpce inzulínu se může měnit. Existuje 

jedna rada, kterou se může diabetik řídit. Každý si na dané části těla vytvoří pomyslné tři 

čáry s pěti body a pokaždé aplikuje inzulín do jiného místa. Než se vrátí zpět k prvnímu 

bodu, bude místo vpichu připravené na další aplikaci (2).  

Při aplikaci inzulínu mohou také vznikat různé druhy komplikací. Jako první se 

mohou vyskytnout lokální alergické reakce, které ale vznikají při příměsi zvířecích inzulínů. 

Při používání humánních inzulínů jsou alergické reakce velmi vzácné. Další komplikace, 
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která může nastat je lipohypertrofie, což je nahromadění tukové tkáně v jednom místě 

a vzniku fibrózní tkáně neboli boule. Prevencí je již výše zmiňovaná změna místa v pichu. 

Může zde nastat i opačný proces, který nazýváme lipoatrofie neboli ztráta tukové tkáně 

a tvoří se důlky, ale i tato komplikace je vzácná. Jako velmi běžná komplikace jsou modřinky 

a krvácení. Lze toho dosáhnout velmi rychle při přílišném stlačení kožní řasy. V některých 

publikacích se to jako komplikace neuvádí, ale je to součást aplikace (1).  

1.3.3 Inzulínové režimy 

Inzulínové režimy se snaží napodobit fyziologickou sekreci, která je zajištěna sekrecí 

inzulínu v několikaminutových pravidelných dávkách, jako bazální sekrece a při jídle jako 

bolusová sekrece.  

Přesný inzulínový režim: 

„Bazal-bolus-3-4 injekce: krátce působící inzulín 30 minut před hlavním jídlem, na noc 

intermediární inzulín (buď před spaním nebo před večeří společné s krátce působícím 

inzulinem). 

2 injekce denně: směs krátce a intermediárně působícího inzulínu (u dětí v postiniciální 

remisi) 

3 injekce denně: ráno intermediárně a krátce působící, v poledne krátce a večer 

intermediárně a krátce působící inzulín, nebo 4 injekce denně, kdy je večerní bazal aplikován 

až před spaním. 

3-4 injekce denně: NPH inzulín 2x denně jako bazal, bolusy těstě s jídlem nebo po jídle 

rychlým analogem.“ (9). 

Jiný režim vyžaduje léčba inzulínovou pumpou, kde je režim přesně nastaven a pacient si 

bolusy určuje a upravuje sám dle potřeby a množství jídla (6). 

1.3.4 Inzulínová pumpa 

Léčba inzulínovou pumpou nebo také kontinuální subkutánní léčba inzulínem (CSII), 

se v naší praxi objevuje již od sedmdesátých let minulého století. Inzulínová pumpa dokáže 

nejvíce napodobit fyziologickou sekreci inzulínu. Jedná se o elektronický přístroj, který váží 

okolo 100 g a většinou se nosí připevněný v pouzdře okolo opasku, v kapse, či jiném kusu 
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oblečení. Na pumpu se napojuje hadička s kanylou, která je zakončena jehlou z kovu nebo 

může být teflonová s kovovým mandrénem. Ve většině případů se zavádí do břicha, ale 

může být také zavedena do hýždí, stehna nebo paže.  

Inzulínová pumpa umožňuje plynulé dávkování inzulínu v určitých intervalech, které jsou 

nastavené dle potřeby. Na rozdíl od píchaného inzulínu jde dávka regulovat jemněji. Lze 

například vytvořit dávku 0,1, což u inzulínového pera nastavit nelze. Zde je hodnota 

minimálně 1 jednotka. Takto jemné a šetrné dávkování často může předcházet těžkým 

hypoglykémiím. Inzulínovou pumpou je také možné předejít vzestupu glykémie po jídle 

díky aplikaci tzv. bolusových dávek inzulínu. Jedná se o dávku inzulínu před jídlem, kterou 

stiskne pacient na přístroji a pumpa vydá v krátké době požadovanou dávku inzulínu. Další 

výhodou inzulínové pumpy je uvolnění dietních režimů. Díky stálému přísunu inzulínu lze 

posunout jídlo dle potřeby pacienta, či dokonce vynechat například svačinu. Výhody 

najdeme i při fyzické aktivitě, kdy je možnost snížit bazální dávku inzulínu nebo léčbu 

pumpou na chvíli zcela přerušit.  

Inzulínová pumpa s sebou přináší také nějaká rizika. Jedním z hlavních rizik je zanícení kůže 

v oblasti zavedené kanyly. Je proto potřeba zavádět kanylu velmi opatrně a šetrně. Kůži vždy 

pečlivě vydezinfikovat a kanylu měnit po několika dnech pravidelně. V tabulce přikládám 

přehled všech výhod a nevýhod inzulínové pumpy (10). 
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Tabulka 1 - Srovnání výhod a nevýhod léčby inzulínovou pumpou a více dávkami inzulínu 

(10) 

 

PARAMETR VÍCE DÁVEK INZULÍNU INZULÍNOVÁ PUMPA 

Cena léčby                     +                  ++++ 

Flexibilita životního stylu                    ++                                  ++ 

Technická náročnost                     +                  +++ 

Komplikace léčby                     +                   ++ 

Normalizace glykémie                   +++                 ++++ 

Snížení kolísání glykémií                      +                  +++ 

 

Léčba inzulínovou pumpou není vhodná pro všechny pacienty. Obecně se 

doporučuje pacientům, kteří si musí píchat inzulín více jak 4x denně. Co se týče dětí není 

vhodné používat inzulínové pumpy v případě, pokud mají diagnostikované nějaké psychické 

onemocnění. Poté je to u dětí, kteří nejsou schopni měřit často glykémii nebo pokud sportují 

ve vyšší míře. Pro pumpy není vhodné, aby se často odpojovaly. Mohou se také objevit 

komplikace v rodině, kdy není možné tuto léčbu uhradit. I když je léčba inzulínovou pumpu 

z velké části hrazena pojišťovnami, některé částky musí pacienti uhradit sami. Tudíž, pokud 

se rodina nachází ve špatné finanční situaci nelze se touto metodou léčit (11). 

Při léčbě diabetu inzulínovou pumpou jsou důležité již zmíněné bolusové dávky. 

Tyto dávky tvoří zhruba 30-50 % celkové denní dávky. Používají se ke korekci akutní 

hypoglykémie a kryjí potřeby inzulínu při příjmu sacharidů. Bolusovou dávku aplikuje 

pacient 15-20 minut před hlavním jídlem. Jedná se tedy o větší dávku, ale je možnost 

aplikovat menší bolusovou dávku před přesnídávkou a svačinou. Bolusové dávky se 

přizpůsobují dle potřeb diabetika. Jiná dávka je po zjištěné a naměřené glykémii, dále dle 

přijímaných sacharidů v jídle a také před sportovní aktivitou. Inzulínové pumpy mají 

možnost vydávat bolusové dávky na dvakrát, tedy dvouvrcholově. Nejdříve se polovina 

dávky vydá před jídlem a zbytek v průběhu jídla, a i několik hodin po jídle. Dvouvrcholový 
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bolus navozuje pomalejší vzestup glykémie po jídle a využívá se proto při vydatném 

a tučném jídle (12). 

1.3.5 Selfmonitoring 

Selfmonitoring, neboli samostatná kontrola diabetu patří mezi základní věci při 

edukaci pacienta. Pacient si při samokontrole kontroluje glykémii a další parametry, které 

úzce souvisí s diabetem. Patří mezi ně sledování váhy, měření krevního tlaku, kontrola 

glykosurie, sledování denních dávek inzulínu a také rozpoznání hypoglykémie nebo 

hyperglykémie. Pacient si dokáže zjistit veliké množství ukazatelů a ty, které nezvládne 

v domácích podmínkách si zapisuje a poté je předá ke kontrole lékaři. Díky samostatné 

kontrole dochází ke zlepšení kompenzace diabetu a je nutné dodržovat několik věcí. Jedna 

z nich je vedení si vlastního deníku a veškeré parametry poctivě zaznamenávat. Pokud je 

potřeba upravit léčbu dle zjištěných výsledku, musí jej pacient dodržovat. V neposlední řadě 

musí mít pacient určený nějaký individuální cíl, který chce dosáhnout díky selfmonitoringu. 

Obrovskou roli tu také hraje přístup lékaře k pacientovi. Lékař by měl vždy prodiskutovat 

vše, co má jeho pacient zaznamenané (12). 

Jak jsem již zmínila výše, k samokontrole se řadí i samostatná kontrola glykémií. Ve 

většině případů se doporučuje pacientům léčeným líchaným inzulínem. Kontrola se provádí 

v domácím prostředí pomocí glukometru nebo testovacích proužků, které se zabarví podle 

výše glykémie. Poté se porovnávají dle stupnice zobrazené na vnějším obalu proužků. Téměř 

u většiny diabetiků přispívá zdravotní pojišťovna na úhrady proužků a glukometrů. Důležitá 

je zde opět edukace pacienta. Je nutností edukační sestry, aby vše důkladně vysvětlila, 

ale i přesto minimálně dvakrát ročně kontrolovala doma měřené glykémie s laboratorními 

výsledky. Glykémii by si měli pacienti měřit velmi často. Vždy záleží na typu a labilitě 

diabetu, ale velké množství kontrol vede ke zlepšení diabetu. Ideálně se samostatná kontrola 

diabetu provádí před aplikací inzulínu, tedy 3-4 x. Podle potřeby se diabetik kontroluje 

i v noci (13).  
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1.4 Prevence diabetes mellitus 1. typu 

Prevenci můžeme rozdělit do tří kategorií, podle průběhu autoimunitní reakce. 

Primární, sekundární a terciální prevence.  

Primární prevence je zaměřena plošně na populaci s vysokým genetickým rizikem rozvoje 

diabetu. Tento druh prevence se prování před vznikem jakýchkoliv známek autoimunity. 

Zabývala se tím studie, která zkoumala vliv kravského mléka podávaného v časném 

kojeneckém věku.  

Sekundární prevence se zabývá zpomalením nebo zcela zastavením destrukce beta buněk. 

Zaměřují se zde na prvostupňové příbuzné stávajících diabetiků se sérologickými či 

metabolickými známkami, již probíhající autoimunitní reakce. 

Terciální prevence probíhá po manifestaci diabetu a je zaměřena na zachování co největšího 

množství ze zbývajících beta buněk, po co nejdelší možnou dobu. Jedná se tedy o zlepšení 

metabolické kontroly, snížení rizika pozdních komplikací nebo regeneraci či nahrazení beta 

buněk, které již zanikly (14). 

Česká republika patří k zemím se středně vysokým výskytem diabetu 1. typu, ale lze 

předpokládat, že množství zjištěných případů ještě poroste. Ve srovnání například 

s Balkánem jsme o velké množství případů horší. Naopak nejvíce případů je zjištěných 

v severských zemích, například ve Finsku. Na Balkáně se téměř nepoužívá kravské mléko, 

ale pouze ovčí a kozí. Snížené riziko pro novorozence je i u matek s vyšším věkem. V dnešní 

době to není nic neobvyklého a věk matek stále stoupá. Za preventivní opatření lze v dnešní 

době považovat prodloužení doby kojení a tím omezit spotřebu kravského mléka. Na jiných 

opatřeních pracují týmy odborníků a provádějí se testy na zvířatech. V budoucnu bude 

pravděpodobně nalezena cesta, jak naprosto eliminovat diabetes mellitus 1. typu (15). 

1.5 Fyzická aktivita 

V minulých dvaceti letech bylo prokázáno, že u diabetiků 1. typu fyzická aktivita 

nezlepšuje průběh nemoci. Zvýšená pohybová aktivita přispívala k hypoglykemickým 

příhodám. Díky tomu se fyzická aktivita téměř vyloučila z léčby. Až v posledních letech se 

opět začalo bádat a zjistilo se, že pohyb a aktivní styl života je velmi nápomocný. Pravidelná 

tělesná aktivita sice nevede ke zlepšení kompenzace diabetu, ale vede k poklesu úmrtnosti. 
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U diabetiků 1. typu je důležité vytvořit léčebnou strategii, která umožní stabilizaci diabetu 

v období fyzické zátěže a vždy se musí velmi pečlivě sladit dávka inzulinu a přijaté potravy. 

Je prokázané, že pravidelná aktivita u diabetiků 1. typu vede ke snížení dávky inzulinu. 

Nelze opomenout, že fyzická aktivita vede ke snížení vzniku hypertenze, poruchy 

metabolismu tuků, obezity a ke zlepšení kvality života na celkovou trénovanost (5). 

Jak jsem již zmínila výše, největším rizikem při sportu u diabetických dětí je 

hypoglykémie. Činnost svalů je spojená s kontrakcí svalů, což je velmi energeticky náročné 

a je za potřebí přísun energie. U dospělého člověka je klidová energetická činnost zhruba 

1 kcal za minutu, z čehož svaly spotřebují asi 20 %. Pokud jsou ale svaly v činnosti, spotřeba 

energie se velice zvýší, a to až třicetinásobně a svaly spotřebují až 90 % energie. V našem 

organismu se vyskytuje energie ve dvou formách. První jsou cirkulující substráty, což je 

glukóza a volné mastné kyseliny a druhá jsou tkáňová depa, která představují svalový 

glykogen a triglyceridy. V předešlém odstavci jsem také psala, že je potřeba upravit dávky 

inzulínu při jakékoliv fyzické aktivitě. Inzulín se mění dle intenzity a délky tělesné zátěže. 

Při lehké zátěži například rybaření nebo zahradnické práce, kdy vydáme do 300 kcal/hod, 

snížíme dávku inzulínu o 10 %. Při středně těžké zátěži, jako je například chůze, stolní tenis 

nebo kuželky, při výdeji mezi 300-500 kcal/hod, snížíme dávku o 10-30 %. Pokud se 

věnujeme sportům jako je běh, tenis, házená aj., a fyzická aktivita je intenzivnější, snížíme 

dávku inzulínu až o 50 % (6). 

Pokud nechceme, aby došlo při sportu k hypoglykémie je možnost, kromě úpravy 

dávek inzulínu i zvýšit množství jídla. Tento způsob je dobré aplikovat hlavně u dětí 

školného věku, kteří mají velmi často hlad a netrpí nadváhou. Množství kolik jídla je třeba 

přidat je zcela individuální, protože každé tělo je jiné, ale samozřejmě jsou nějaká 

doporučení. Během delšího sportování platí, že se má přidat 1 výměnná jednotka (VJ) rychle 

vstřebatelného cukru každých 45 minut. Při krátké zátěži je to také 1 VJ, ale při středně 

intenzivní zátěži se doporučuje přidat jídlo v množství 2-4 VJ před pohybem a poté 1 VJ 

každou hodinu. Pokud máme velmi vysokou zátěž před pohybem přidáme 4 VJ a poté 

kontrolujeme glykémii po hodině a dle potřeby můžeme přidat (2). 

Při sportu jsou daná ještě nějaká doporučení, které by měl každý diabetik dodržovat. 

Injekce s inzulínem by se měla aplikovat do míst, která nebudou při sportovní aktivitě 
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zatěžována. Například při jízdě na kole není vhodné aplikovat inzulín do stehna, jelikož se 

mnohem rychleji vstřebá do krve a může se zvýšit riziko hypoglykémie. Po ukončení 

dlouhodobé zátěže je důležité kontrolovat glykémii i v noci. Může dojít k tzv. late onset, což 

je pozdní hypoglykémie. K takové hypoglykémii může dojít 6-12 hodin po aktivitě. Při 

sportu došlo k vyčerpání zásob glykogenu v játrech a v noci nebudeme mít glukózu do krve 

z čeho doplňovat. Doporučuje se snížit dávku inzulínu o 20-30 % a to i z večerní a noční 

dávky. Důležité je také nezapomenout na vydatnou a druhou večeři. Diabetikům, a hlavně 

dětem není potřeba zakazovat sportovat a vyřazovat je například z hodin tělesné výchovy. 

Jen je důležité nad sportovní aktivitou přemýšlet, a to nejen o intenzitě, ale i o době trvání. 

Není od věci, aby dítě s diabetem bylo vždy na dohled někoho dalšího, nesportovat o samotě 

a nepřeceňovat se. Sport při glykémii nad 17 mmol/l se nedoporučuje, možná i zakazuje (2). 

Americká diabetologická asociace a American Collage of Sports Medicine společně 

vydaly doporučení pro diabetiky 1. typu, kteří se věnují sportu. První doporučení se vztahuje 

na fyzickou aktivitu na lačno. Vždy je vhodné nejdříve požít nějakou potravinu a až poté 

sportovat. Druhé doporučení se týká monitorování glykémie před zátěží i po zátěži. Je 

potřeba rozpoznat, kdy upravit dávku inzulínu a také znát svou glykemickou odpověď na 

různé typy zátěže. Třetí a poslední doporučení se týká potravy. Vždy měj s sebou připravené 

potravy s obsahem cukru, které můžeš ihned sníst. Je nutné dbát na příjem sacharidů, aby 

nedošlo k hypoglykémii. Při tomto posledním bodě je nutné zodpovědět několik otázek. 

Zaprvé, jak dlouho bude trvat fyzická aktivita. Zadruhé, jak velká dávka inzulínu byla 

aplikovaná a před jakou dobou. Zatřetí, jaký druh fyzické aktivity jste zvolili a jak bude 

cvičení intenzivní. Začtvrté, v jakou denní dobu cvičíme a jestli se nejedná o nový druh 

cvičení (15). 

1.6 Problémy spojené s diabetem I. typu 

1.6.1 Hypoglykémie 

Každé dítě trpící diabetem proděla velké množství lehčích hypoglykémií a více než 

100 těžkých hypoglykémií. Jedná se o biochemický pojem a patologický stav, kdy se sníží 

koncentrace glukózy v krvi. Může být doprovázena klinickými, hormonálními a dalšími 

biochemickými projevy. Glykémie klesá pod normální hodnoty, což je pod 3,3 mmol/l. 
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Většinou se jedná o stav přicházející v noci bez toho, aniž bychom o tom věděli. U dětí 

vznikají hypoglykémie z velké části díky špatně zvolené dávce inzulínu v nepoměru 

s přijatými sacharidy a vydanou energií.  

Organismus reaguje na akutní hypoglykémii různě. V okamžiku, kdy se glykémie pohybuje 

v rozmezí 3,2-2,8 mmol/l začínají klasické symptomy hypoglykémie. Pokud se glykémie 

sníží na 2,8 mmol/l vznikají kognitivní dysfunkce, při glykémii 2,0 mmol/l se mění EEG 

a je-li glykémie méně než 1,5 mmol/l začíná mít pacient křeče, koma a může nastat smrt (6). 

Projevy hypoglykémie jsou u každého člověka jiné, avšak spousty příznaků jsou pro 

většinu lidí společné. Lze příznaky rozdělit do dvou skupin. První skupina je taková, že se 

naše tělo snaží před příznaky ubránit samo a to tím, že do krve vyplavuje velké množství 

hormonů dřeně nadledvin. Jedná se především o adrenalin, který způsobí bušení srdce, 

zblednutí, pocení, neklid, pocit úzkosti atd. Člověk tyto příznaky vnímá a pozná. Ví, že musí 

rychle zasáhnout. Někteří pacienti udívají, že dostanou velký, dravý hlad, který se 

normálnímu pocitu hladu vůbec nepodobá. Druhá skupina příznaků začíná přímo v mozku, 

který trpí nedostatkem glukózy. K těmto příznakům se řadí špatně srozumitelná řeč, 

zmatenost, spánek v netradiční denní dobu, porucha vidění, špatně koordinovaná chůze, ale 

i neobvyklé chování, jako bezdůvodný pláč, odmítání pomoci a u některých dokonce 

i agresivita.  

Člověk často tyto příznaky také nevnímá, ale jeho okolí ano. Je tedy dobré, aby lidé v okolí 

pacienta, se kterými se diabetik často stýká, věděli o jeho nemoci a dokázali mu pomoci 

v těžké situaci. Nejen rodina musí umět pomoci, ale jedná se i o učitele ve škole, spolužáky, 

kamarády a přátelé. Je velmi důležité, aby diabetik u sebe neustále nosil průkazku nebo jiný 

dokument, ze kterého vyplývá, jakou nemocí trpí a že se léčí inzulínem. Protože jestli ani 

v této chvíli není diabetikovi poskytnuta pomoc může dojít k bezvědomí a již zmíněné smrti 

(2). 

Hypoglykémie představuje nejvyšší riziko při sportu. Uvádí se, že 10-20 % všech 

hypoglykémií je spojeno se sportovní aktivitou. Pacient s diabetem nedokáže potlačit sekreci 

inzulinu a tím pádem zvýšit jaterní produkci glukózy. Hypoglykémie se může dostavit 

v průběhu cvičení, po něm, ale také několik hodin po fyzické aktivitě. Klidně 6-12 hodin (1). 
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1.6.2 Hyperglykémie, ketogeneze 

Vysoká hepatální produkce glukózy vede ke vniku hyperglykémie a zvýšená lipolýza 

vede ke vzniku ketogeneze. Vlastní proces ketogeneze probíhá v játrech a glukagon ji 

podporuje, zatím co inzulín ji inhibuje. Během fyzické aktivity hladina glukagonu stoupá 

a tím se urychluje i proces ketogenze.  

U dětí předškolního věku je fyzická aktivita přirozená. Představuje proto několik rizik. Děti 

mohou být vysoce senzitivní na inzulín, pohyb si neplánují a vzniká spontánně. Dále 

nepravidelnost ve stravovacím režimu, nízké zásoby glykogenu vzhledem k tělesné 

hmotnosti nebo neschopnost poznat na svém těle hypoglykémii či hyperglykémii. Pro děti 

školního věku jsou rizika stejná, spoustu z nich si dokážou ohlídat samy. Už ví, jak se jejich 

tělo chová ve stavu hypoglykémie nebo hyperglykémie a jsou schopny na ni v čas 

zareagovat. Adolescenti patří k nejsložitější skupině. Sportování dospívajících je spojena 

s řadou rizik. Mezi hlavní rizika patří neuspokojivá metabolická kontrola, která může 

urychlit rozvoj chronických diabetických komplikací. Dále touha po dosažení výborných 

výsledků a výběr nevhodných aktivit. Velké riziko představuje vysoká intenzita zátěže, která 

zvyšuje hepatální produkci glukózy, zvyšuje lipolýzu a vede k hyperglykémii.  

Pokud děti a dospívající nemají chronické komplikace sportovní aktivity nezakazujeme, 

ale doporučujeme. Nejvhodnější jsou kolektivní sporty, kde je možnost krátké pauzy 

a vystřídání. Méně vhodné jsou adrenalinové sporty, horolezectví či potápění. Je zde větší 

riziko hypoglykémie (1). 

Mezi hyperglykémii musíme zařadit i ranní formu. Bývá důsledkem nedostatečného 

účinku inzulínu nebo také jeho nadbytku. Tento druh hyperglykémie může odhalit pouze 

pečlivé měření glykémie během noci. Noc je velká část dne a nemělo by se zapomínat na 

průběžnou kontrolu. Nastavení takové dávky, aby v noci i ráno byla glykémie v normě je 

extrémně obtížné. Nedostatečná dávka je příčinou celonoční i ranní hyperglykémie, a naopak 

nadbytečná dávka inzulínu zapříčiňuje noční hypoglykémii. Mezi nejčastější příčiny řadíme 

tzv. Somogyi fenomén. Jedná se o hypoglykémii, ze které pramení hyperglykémie. V noci 

mezi 2.-3. hodinou ranní bývá největší citlivost na inzulín. Díky tomu se aktivuje 

kontraregulační systém, jež zajišťuje hyperglykémii trvající po celou noc až do rána. Další 

příčinou je tzv. Dawn fenomén neboli fenomén svítání. Jedná se o zvýšení glykémie ráno 
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mezi 5.-9. hodinou. K ránu slábne účinek inzulínu. Spolu s účinkem růstového hormonu, 

který jen antiinzulinární a produkuje se větší míře během nočního spánku, vede k ranní 

hyperglykémii. Toto velmi často bývá spojováno s glykosurií, což je glukóza v moči 

a většinou se díky tomu odhalí diabetes mellitus. V některých případech se může objevit 

i ketonurie. Při které se v moči objevují keto látky (6).  

1.6.3 Labilní „BRITTLE“ diabetes  

Brittle diabetes je nestabilní metabolická kontrola, která se popisuje jako chaotický 

glykemický profil. Jedná se o výkyvy glykémie mezi hypoglykémií a hyperglykémií. Velmi 

často je labilní diabetes doprovázený hospitalizacemi v nemocnicích, a tudíž zameškání 

školní docházky u dětí. Výkyvy nelze předpovědět ani kontrolovat. Zjistit příčiny lability je 

obtížné a mnohdy se na příčinu vůbec nepřijde. Jeden z hlavních důvodů bývá nevhodné 

dávkování inzulínu. Jednoduše dojde k hypoglykémii po nepřiměřené substituci inzulínu. 

Ty aktivují antiinzulární kontraregulační systém a dojde k následné hyperglykémii. Poté se 

navýší dávka inzulínu, upraví se hyperglykémie a celé se to opakuje znovu. Výkyvy 

glykémie se poté zvyšují a dochází k chaosu. Výsledkem celého procesu je vysoká dávka 

inzulínu a nevyhovující metabolická kontrola. Aby u pacientů nevznikali tyto situace je 

důležité pečlivě monitorovat denní a noční glykémie. Dále snížit a vyrovnat dávky inzulínu, 

aby glykémie byly vyrovnané a nedocházelo k jejich poklesům (6).  

1.7 Edukace  

„Největší význam v dosažení dobré metabolické kontroly má účinná a opakovaná edukace“ 

(16). 

Edukace má jeden hlavní cíl a to takový, aby pacient dokázal řídit vlastní nemoc 

a zlepšoval své zdraví a metabolickou kontrolu. Důležitou roli zde hraje vztah pacienta 

a lékaře, který by měl být demokratický. V literatuře se uvádí jedno přísloví, které praví: 

„Nedávej mi rybu, ale nauč mne lovit“. Lékař dává rady, typy a řešení. Pacient si vybírá. 

Jedná se zde o snahu, aby dítě dokázalo rozhodovat o postupu a starat se sám o sebe. Být si 

vlastním diabetologem. Míra edukace je individuální a měla by dbát na věk dítěte, 

inteligenci, postoje, cítění a fázi onemocnění. Na začátku je vždy důležité podat pouze 

základní informace, které pacient a jeho blízká rodina pochopí a teprve poté zacházet do 
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detailů. Je nesmírně důležité, aby se rodina a pacient s nemocí vyrovnávali postupně 

a nedošlo k selhání. Jsou případy, kdy edukace nebyl příliš vhodná a došlo k selhání. V této 

chvíli jsou na řadě skupinové školící kurzy, DIA tábory nebo lázně. Je zde také možnost 

začít zcela od začátku (6). 

Proces edukace nemocných DM 1. typu v dětské věku se příliš neodlišuje od edukace 

dospělých pacientů. Na začátku je vždy nějaká struktura, která obsahuje organizaci, formu 

a obsah výuky. Toto se vždy rozděluje dle věku dítěte. Poté je vývoj, kdy probíhá interakce 

mezi pacientem a lékařem, rodinou a edukačním týmem a vše opět závisí na vývoji a věku 

dítěte. Na konci je výsledek, kde se zhodnotí míra úspěšné edukace. Edukace má několik 

etap. Jak již bylo zmíněno na začátku, kdy většinou probíhá hospitalizace, se sdělují pouze 

nejdůležitější a nejnutnější informace, na kterou navazuje komplexnější edukace. Diabetik 

se musí vzdělávat celý život. Slouží k tomu přednášky, kurzy či literatura. Každý pacient má 

sestavený určitý plán, který se obecně nazývá edukační program. Takový program je 

sestavovaný individuálně. Záleží na přidružených onemocněních, úrovni schopností rodiny, 

na životním stylu a obecně na stavu pacienta. Edukační program se obnovuje a předělává se 

zvyšovaným věkem pacienta a s vývojem onemocnění. V procesu edukace jsou zásady 

v určitých věkových skupinách. U školních dětí je snaha o postupné osamostatňování 

a spoléhání se sám na sebe. Důležité je zařazení do nejen školního kolektivu a pohlavní 

dospívání. Školní děti jsou na edukaci zdánlivě nejjednodušší. Velmi rádi se zdokonalují 

a mají snahu objevovat novinky v daném oboru. Opačným pólem často bývá kolektiv. 

Diabetické dítě se většinou pohybuje v kolektivu zdravých vrstevníků a mezi nimi se velmi 

snadno může dostavit pocit méněcennosti a může docházet k záměrnému zatajování nemoci. 

Školní děti jsou zvídaví a jejich schopnost pojmou veškeré informace nesmíme podcenit, ale 

ani přecenit. U těchto dětí je velká výhoda práce s počítačem. Je to období, kdy děti na 

počítači tráví velké množství času a v rámci diabetu lze počítač využít například při 

sledování glykemických profilů. Velkou část edukace musí zdravotníci věnovat stravě. Děti 

většinou nedodržují regulovanou stravu. Všude kolem nich je nespočet lákadel. Proto je 

velmi důležité dbát na globální edukaci. Nejen dítěte, ale i jejich rodičů, sourozenců a hlavně 

prarodičů. Blízká rodina bývá pro děti vzorem a velmi často děti napodobují zvyklosti svých 

rodin. Nemalou součástí je edukace celé společnosti, aby zlepšovala svoje postoje ke zdravé 

výživě a zdravému životnímu stylu. Žáci základních škol by měli dosáhnout určitých 
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dovedností a znalostí. Zhruba od osmi let se učí samostatné aplikaci inzulínu s nezbytným 

dohledem rodičů nebo někoho dospělého. Již mezi desátým a dvanáctým rokem života by 

mělo bát dítě schopno si aplikovat inzulín samostatně, bez pomoci a dohledu ostatních. 

Během školního období se snaží rozpoznávat příznaky hypoglykémie a řešit jej. Nadále by 

se mělo dítě naučit zkoordinovat změnu dávky inzulínu nebo stravy, při pohybových 

aktivitách. Základním klíčem k úspěchu je začlenění dítěte trpící diabetem do kolektivu, 

respektovat jeho přání a potřeby a přizpůsobit se jeho léčbě diabetu (1). 

1.7.1 Edukační pobyty 

Lázeňská léčebna Mánes se nachází v Karlových Varech. Jedná se o místo, které je 

především určené pro děti a dorost. Pobyty jsou určené pro pacienty s různými druhy 

onemocnění. Nabízejí léčbu dětem s pohybovými problémy, s obezitou, s onemocněním 

trávicího traktu a v neposlední řadě s diabetem 1. typu. Lázeňský pobyt je plně hrazen 

pojišťovnami a je možný čerpat jeho služby jednou za rok. Základní délka pobytu jsou 

4 týdny, ale lze si délku pobytu prodloužit až o dva týdny. Do lázní mohou přijet děti již od 

dvou let. Rozmezí 2-6 let jezdí děti s doprovodem svých rodičů, kteří mají pobyt také plně 

hrazen zdravotními pojišťovnami. Od 7 do 15 let jsou děti v lázních pod trvalým dohledem 

zdravotníků a pedagogů. Kategorie dorostových dětí od 15 do 18 let má dorostový režim 

s individuálními vycházkami. V rámci pobytu je samozřejmě zajištěna plnohodnotná školní 

a předškolní výuka. Dbá se zde na dietní stravu a kvalitní jídelníček. V rámci pobytu je 

možné využívat skupinové nebo individuální psychoterapie. Základem je také edukační tým 

a po celou dobu, například u diabetických dětí, probíhá edukace. Celý pobyt je doplňován 

o nepřeberné množství volnočasových aktivit (17). 

1.7.2 DIA tábory 

„Tábory jsou jedním z efektivních prostředků, které pomáhají vrátit dětem pocit ztracené 

svobody a učí je žít kvalitně i navzdory diabetu“ 

Hlavním cílem pobytů na DIA táborech je propojení sportu a potřeb diabetu. Děti se 

táborech učí samostatnosti v léčbě a řešení každodenních obtíží. Nejsou jim na blízku rodiče, 

kteří by mohli zasáhnout, ale jsou pod velmi kvalitním zdravotnickým dohledem. Děti si na 

táborech zvyšují sebedůvěru a sebevědomí. Jako první pobyt zaměřený na diabetické děti 

uspořádal americký doktor dr. John v Clevelandu v roce 1936. Tenkrát byl tábor nazván 
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indiánsky „HO Mi Koda“, což v překladu znamená „Vítej příteli“. Tento název vyjadřuje 

nejdůležitější myšlenku, a to přátelský vztah mezi dítětem a edukačním týmem nebo 

ošetřujícím.  

DIA tábory mají několik cílů: 

1. Začlenit diabetické děti do sportovních a jiných společenských aktivit, 

kterých se účastní jejich vrstevníci. 

2. Osamostatňovat dětí. Většinou mají nadprůměrnou péči od jejich rodičů. 

3. Naučit se vzájemně propojit stravu, pohyb a inzulin. 

4. Naučit se samostatnosti v regulaci inzulínových dávek. 

5. Předávat dětem nové dovednosti a možnost poznat nové léčebné či 

monitorovací techniky. 

6. Tvořit si přátelství a kontakt s vrstevníky. 

Rekondiční pobyty se dělí dle věku a podle zaměření sportovní aktivity. Konají se dokonce 

tábory pro předškolní děti s rodiči.  

Tábory jsou pro děti s diabetem nesmírně důležité. Je to pro ně čas strávený se svými 

vrstevníky a nejsou pod neustálým a přísným dohledem svých rodičů, kteří se o ně 

samozřejmě a pochopitelně bojí. Během tábora prožívají cenná přátelství a snaží se prožít 

dětství, které je v co nejmenší formě odlišné od jejich zdravých kamarádů. Probíhá na nich 

obrovská edukace, která probíhá formou her a soutěží, které děti vždy bavily a baví. Hlavním 

cílem je dosáhnout samostatnosti v glykemické kontrole, ale také získat zpět ztracený pocit 

zdraví (1). 

1.8 Sdružená autoimunitní onemocnění 

Diabetes mellitus 1. typu je ve velké míře spojován s dalšími autoimunitními 

chorobami. Je tomu tak zhruba ve 30-40 % případech. Obecně se dá uvést, že pacient trpící 

diabetem 1. typu má mnohokrát vyšší riziko vzniku jakéhokoliv autoimunitního 

onemocnění. Proto se při vyšetření musí dbát na veškeré okolnosti, i ty zdánlivě 

nesouvisející s diabetem a jeho terapií. Mezi nejčastější autoimunitní choroby můžeme 

zařadit tyreoiditidu, kdy je postiženým orgánem štítná žláza. Dále celiakii, jež hlavním 

postiženým orgánem lidského těla je střevo. Dalšími onemocněními je Addisonova choroba 
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postihující nadledviny, chronická hepatitida, zatěžující a poškozující játra a například 

alopecie, která poškozuje kůži (1).  

1.8.1 Celiakie a tyreoiditida 

Celiakie se řadí mezi nejčastější přidružená autoimunitní onemocnění, hned po 

tyreoiditidě. Zjednodušeně řečeno je to nesnášenlivost lepku neboli glutenu. Výskyt 

u diabetiků 1. typu je téměř 4 % v diabetické populaci. Terapie této nemoci je jednoduchá, 

a to zavedení bezlepkové diety. Dieta spočívá v celoživotním striktním dodržováním 

a v případě diabetika se k tomu připojí ještě dieta diabetická. V tento moment je 

nejdůležitější správné nastavení jídelníčku dietní sestrou a pomoci pacientovi skloubit tyto 

dvě nemoci (6).  

Jedná se o zánětlivé onemocnění tenkého střeva. Choroba se projevuje průjmovými 

obtížemi, ale může také probíhat asymptomaticky, jako tzv. latentní forma. Přesná diagnózo 

se musí vždy potvrdit střevní biopsií (12). 

Pacienti s diabetem 1. typu mají 5x vyšší riziko rozvoje autoimunitní tyreoiditidy. 

V celkovém počtu postihuje asi 15-30 % pacientů s tímto onemocněním (12). 

Autoimunitní tyreoiditida neboli zánět štítné žlázy je více časný u žen než u mužů. 

Projevuje se zvětšením štítné žlázy na krku, přibýváním na váze nebo únavou. Toto 

onemocnění zhoršuje výsledky léčky diabetu. Pro zjištění onemocnění je důležité vyšetřit 

hormony a protilátky z krve. Poté se nasazuje léčba, která není příliš složitá. Užívá se 

tabletka, která nahrazuje chybějící hormony. Podává se vždy na lačno a pouze jednou denně 

(4). 

1.9 Pomůcky pro děti s diabetem 

Každé dítě, které trpí diabetem 1. typu by mělo mít tzv. pohotovostní balíček. Měl by 

obsahovat nezbytné věci do školy, či na tréninky. Mezi základní věci v balíčku se řadí 

neslazené pití a zdroj rychlých a pomalých cukrů pro řešení hypoglykémie. Řadí se mezi ně 

hroznový cukr, glukózový gel, sladké pití nebo sušenka s obsahem vlákniny. Nesmí se 

zapomínat na glukometr, telefonní číslo na rodiče a diabetologa, který má dítě 

v ošetřovatelské péči. V neposlední řadě musí mít dítě u sebe vlastní mobilní telefon. Dále 

jsou pro děti připravené drobné pomůcky, které jim pomáhají v každodenním životě. 
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V horkých letních dnech, kdy je potřeba převést inzulin, či inzulínovou pumpu, je možné 

využít chladících pouzder s gelovými kuličkami. Při zavedení inzulínových pump mají děti 

zalepené části kanyl a pro snadnější odstranění lepivých částí se vyrábí odstraňovače. Jsou 

snadno dostupné ve spreji nebo ve čtverečcích. Pro pacienty používající inzulínová pera se 

vyrábí tzv „chytrá pouzdra“. Na jejich obale se ukazuje čas, kdy bylo pero vysunuto 

a zabraňují tak nejistotě, zda byl inzulín aplikován nebo ne. Při nečekané a těžké 

hypoglykémii jsou vyráběny glukózové gely v plastových sáčcích nebo tubách. Pro někoho 

se mohou zdát tyto věci jako nedůležité a zbytečné, ale pro diabetika jsou to nezbytné 

a usnadňující pomůcky (4). 

Mezi důležitou výbavu diabetika musíme jednoznačně zařadit také diabetický deník. 

Jedná se o deníček, kam si každý diabetik zaznamenává naměřené glykémie, dávky inzulínu, 

množství snědené potravy a další důležité poznámky. I v dnešní moderní době plné 

elektronických deníků je papírový nejlepší. Člověk ho má neustále u sebe. Pro diabetiky 

léčící se inzulínovou pumpou jsou speciální deníky. Základem takového deníku je 

24hodinová čtverečkovaná síť, kam je možnost hodinových zápisů bolusu, jídlu či glykémie. 

Deníky se i liší podle toho, pro jak starého diabetika je určený. Například dospívající děti 

chtějí mít deník co nejmenší, aby byl nenápadný a ostatní si ho nevšimli. Zapisování do 

deníku je základ pro léčbu. Lze jasně a rychle zjistit, zda si vedeme domře nebo je potřeba 

léčbu nějak upravit. Pravidelné měření a zápisy jsou důležité pro zdraví dítěte nebo 

dospívajícího (4). 

1.10 Psychosociální problémy diabetiků 

Diabetes mellitus 1. typu je chronické, nevyléčitelné onemocnění, které může vést 

i k trvalé invaliditě. Nemocného omezuje v nejrůznějších aktivitách a během nemoci se musí 

dodržovat striktní pravidla a režim. Průběh nemoci se může zhoršovat vznikajícími 

psychosociálními problémy, a to buď přímo hormonálními stresovými reakcemi nebo 

nepřímo narušením spolupráce nemocného s lékařem. Každý lékař při léčbě tedy musí brát 

v úvahu tyto problémy. Tradiční biologický přístup k nemoci je v rámci diabetu rozšířen 

o psychické aspekty. Do těchto aspektů řadíme emoční, osobnostní a rodinné faktory. Dále 

je rozšířen o sociální kontexty. Poté, co je dětem diagnostikovaný diabetes mellitus 1. typu, 

vždy začíná velmi úzká spolupráce s klinickým psychologem. V některých případech 
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i s psychiatrem. Pacientům se zlepšuje kvalita života a často i jejich metabolická 

kompenzace (12). 

Reakce pacienta na onemocnění probíhá v několika rovinách. První rovina se týká 

psychického prožívání nemoci. Reakce na léčbu a pacientova omezení. Druhá je rovina 

behaviorální, což je pacientovo chování a jednání. Jako třetí rovina je sociální. Tato rovina 

se zabývá postojem k nemoci s ohledem zdravotnického personálu a rodiny. V dětství 

a v dospívání je nemoc prožívána zcela odlišně a rozdílně. Tyto pacienti akceptují omezení 

vyplývající z nemoci jinak a je za potřebí k nim zvolit zvláštní přístup. Je nutností k dětem 

a dospívajícím přistupovat ohleduplněji. Dospívání a puberta přihází u každého pacienta 

v jinou dobu, ale průměrně začíná toto období již na druhém stupni základní školy. V tomto 

období se často stává, že pacienti přestávají spolupracovat s lékařem. Svou nemoc podceňují, 

lžou ve sdělování informací o svém zdravotním stavu, vzdorují a někdy jejich stavy mohou 

přecházet ve zlost až agresivitu. Takovýmto dětem je ve většině případů doporučená 

psychologická pomoc.  

Z psychologického hlediska se u diabetu rozlišují tři fáze: 

1. Období sdělení diagnózy 

2. Období bez komplikací 

3. Období pozdních komplikací 

Při sdělení diagnózy dochází v první řadě k počátečnímu šoku. Je to stav, kdy je pacient 

šokován sdělením a velmi záleží na přístupu zdravotního personálu. Ten by měl být 

z hlediska komunikace a sociálních dovedností opatrný. Ze začátku by se měli sdělovat 

pouze nejdůležitější fakta a o všem si důkladně povídat a klidně několikrát za sebou 

vysvětlovat to samé. Důležité je, aby se pacient psychicky nezhroutil. Dále dochází 

k popření nemoci, ke zlosti a agresi, ke smlouvání a v poslední řadě k přijetí nemoci. Poté 

přichází období bez komplikací. Pacient se smířil se svou nemocí a je důležité ho stále 

motivovat k dodržování léčby. Toto období může doprovázet občasný stres, jelikož si 

pacient nemusí být vědom chyb, kterých se dopouští. Poslední je již zmiňované období 

pozdních komplikací. V tomto období dochází ke změně postoje k nemoci. Pacienti často 

dávají za vinu lékařům jejich zdravotní komplikace, anebo si v jiném případě vinu svalují na 
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sebe. A to ve smyslu, že se o sebe měli starat více. Často se u těchto pacientů setkáváme 

s depresí a úzkostí. U dětí není tato fáze nemoci příliš častá (12). 

1.10.1 Diabetes a stres 

Stres je reakce na nějakou zátěž organismu a stresor je podmět, který určitou reakci 

vyvolal. Stresory mohou být různého charakteru a to biologické, jako je úraz nebo nemoc. 

Mohou být psychické a sociální, což je pracovní zátěž, finanční problémy, aj. Na stresovou 

situaci reaguje nervový systém včetně vegetativního nervstva a produkce stresových 

hormonů. Mezi stresové hormony se řadí adrenalin, noradrenalin a kortizol. Pro diabetiky 

jsou velmi podstatné metabolické změny při stresu. Tyto metabolické změny jsou vyvolány 

právě stresovými hormony. Většina těchto hormonů působí kontraregulačně, tedy proti 

inzulínu. Dochází k vyplavování glukózy do krve, kde slouží jako zdroj energie. U zdravého 

člověka je jednoduché zkoordinovat zvýšenou produkci inzulínu, ale u diabetika to možné 

není. Velká část diabetiků udává, že stres jim cukrovku zhoršuje. Při zvýšeném stresu jsou 

vyšší glykémie a jejich hladiny jsou rozkolísané. Nejen stresové hormony zhoršují stav 

diabetika, ale velký vliv při stresu má i chování pacienta. Je prokázané, že pacient léčený 

diabetem zanedbává svou léčbu při velkém stresovém vypětí. U dětí se projevuje 

zanedbáváni například nedodržování správného jídelního plánu. Stres jako takový nemůže 

způsobit diabetes mellitus 1. typu, ale může pomoci k jeho rychlejšímu zjištění. Míra stresu 

u člověka je velmi individuální, obzvláště u dětí. Každé dítě má jinou stresovou toleranci 

a vyrovnání se stresem je také vždy zcela odlišné (18). 

Pro zvládání stresu je sepsaných několik rad. Mezi základní radu patří předcházet 

stresovým situacím. Zejména ve škole je důležité nestresovat se, být trpělivý a nedávat si 

příliš mnoho úkolů na jednou. Stres se nejlépe zvládá při zálibách, které nás baví. Například 

sport, který děláme rádi. Ve většině případů nám fyzická aktivita zlepší náladu a celkovou 

výkonnost. Dále je důležité být méně sebekritický a umět se pochválit. Pokud nastane nějaký 

problém, který by měl pacienta stresovat, je důležité se někomu svěřit. Komunikovat 

o problému s rodinou, přáteli nebo se zdravotníkem. Nikdy se nebát říct si o pomoc 

a vyhledat podporu (13).  
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1.10.2 Psychosociální vlivy labilního diabetu 

Psychosociální vlivy ovlivňující labilitu diabetu jsou například rodinné konflikty, 

špatná adaptace na vzniklé onemocnění, projevující se strachem, nízkým sebevědomím nebo 

depresí. Většinou postihuje mladé dívky v pubertě. Dívky v tomto období mohou mít vyšší 

váhu a zvýšenou dávku inzulínu. Velmi často se objevují poruchy menstruačního cyklu. Vliv 

na labilní diabetes také mohou mít předchozí hypoglykémie a psychosociální poruchy. 

Nejčastěji to bývají poruchy přijmu potravy u mladých dívek. Tyto dívky striktně dodržují 

jídelníček, hlídají si svou váhu a obávají se hypoglykémie. Poruchy příjmu potravy, ať už 

mentální anorexie nebo bulimie jsou doprovázeny většinou manipulací s inzulínovými 

dávkami. Tyto výkyvy mohou vést ke komplikacím, které mohou pacienty ohrozit i na životě 

(13).  

Poruchy stravování mají okamžitý, ale i dlouhodobý dopad na hladiny glykémií. 

Poruchy příjmu potravy se objevují od 8 % do 30 % prepubertálních a dospívajících dívek. 

Ve srovnání u dívek, které netrpí diabetem, je to rozmezí od 1 % do 4 %. Dívky často 

nadměrně cvičí a vynechávají záměrně dávky inzulínu. Poruchy příjmu potravy mohou být 

také spojovány i s jinými psychiatrickými nemocemi. Mezi takové poruchy patří deprese, 

úzkosti nebo užívání návykových látek. Dívky trpící tímto závažným psychickým 

onemocněním jsou velmi často hospitalizovány kvůli špatné diabetické kontrole, 

ale poruchy potravy se zjišťují až později (8). 

1.11 Diabetické dítě ve škole 

Pokud dítě trpí onemocněním diabetes mellitus 1. typu již před začátkem povinné školní 

docházky, měli by jeho rodiče nebo opatrovníci informovat školu, do které nastupuje. 

Minimálně jeden týden před nástupem je nutné seznámit třídního učitele s diabetickým 

dítětem a vysvětli veškeré náležitosti spojené s jeho léčbou. Je důležité seznámit učitele se 

specifickými potřebami žáka nastupujícím do první třídy. Někteří rodiče sepisují manuál, 

nejdůležitější informace a postup při řešení situací, které mohou nastat u diabetika. Učitel 

musí mít možnost a čas na dostudování informací a přípravy na hodiny. Nesmí se zapomenou 

informovat školní jídelnu, pokud se diabetik bude stravovat ve škole. Každá školní jídelna 

je zařízena jinak a rodiče musí zjistit, zda jsou v jídelně schopny odvážit jídlo, udělat změnu 

ve složení jídla, pokud je strava nějaký den pro diabetika nevhodná a zda je možné vydat 
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jídlo předčasně. Při nástupu do školy by mělo být diabetické dítě se svou nemocí vyrovnaný 

a mělo by dokázat svou nemoc představit před ostatními spolužáky. Děti jsou velmi zvídavé 

a určitě se budou zajímat o to, čím trpí jejich spolužák. Na učiteli je tedy, aby zdůraznil, 

že děti s diabetem mohou dělat vše stejné jako oni, ale v některých situacích potřebují 

pomoc. Důležité sdělení pro spolužáky je, že diabetes není nakažlivý. Během vyučovací 

hodiny by mělo mít diabetické dítě možnost odejít na toaletu, změřit si glykémii, najíst se 

nebo napít. Nemělo by to být ale několikrát za hodinu. Při správné léčbě by takové potřeby 

měli být jen výjimečné. Pokud chce učitel zkoušet diabetické dítě v hodině je důležité 

pamatovat na riziko hypoglykémie. Stresem se glykémie zvyšuje. Proto je vhodné, když 

učitel informuje žáka na začátku hodiny, ten se před zkoušením nají a poté by mělo 

proběhnout vše v pořádku. Diabetického žáka také není vhodné zkoušet, pokud prodělal 

hypoglykémii nebo hyperglykémii. Po takových to stavech bývají děti unavené 

a nesoustředěné. Opět je důležité, aby se takové situace stávali jen výjimečně a dítě svého 

onemocnění nezneužívalo. V takových chvílích je dobrá konzultace s rodiči. Diabetické dítě 

by nemělo být vylučováno z běžných aktivit jako jsou školní výlety, školy v přírodě nebo 

lyžařské výcviky. Jestliže je naplánovaný nějaký pobyt na více dní, diabetické dítě je hlídáno 

minimálně týden ve výsledcích glykémií. Pokud jsou výsledky v normě, není důvod bránit 

odjezdu s ostatními spolužáky. Na školní výlety a pobyty jezdí vždy zdravotník, který je 

o všem informovaný a proškolený. Inzulíny jsou u něj a dítě si aplikuje inzulín v jeho 

přítomnosti (4). 
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2. Praktická část 

Cíl práce 

1. Zjistit, jaké mají potřeby žáci s diabetem I. typu na ZŠ. 

Výzkumná otázka: 

Jak probíhá běžný den ve škole u dítěte s DM? 

Vedlejší cíle 

1. Zjistit, zda mají žáci omezení při sportu ve škole. 

Výzkumná otázka: 

Měly nebo mají děti s DM nějaká omezení při sportu? 

2. Zjistit, zda mají žáci omezení při výuce ve škole. 

Výzkumná otázka: 

Omezuje děti s DM, jakkoliv DM ve škole při výuce? 

3. Zjistit, zda spolužáci žáka s DM ví, jakou nemocí trpí a jaké má takový žák 

omezení. 

Výzkumná otázka: 

Baví se někdy děti ve škole společně o DM? Zajímá spolužáky dítěte s DM něco 

ohledně jejich nemoci? 

2.1 Metodologie 

V diplomové práci jsem si jako metodu pro získání dat vybrala rozhovor, který je 

součástí kvalitativního výzkumu. Přesněji řečeno se jedná o nestrukturovaný typ rozhovoru. 

Před začátkem jsem vždy měla připravených několik otázek, ale nekladla jsem důraz na 

jejich striktním dodržování. Během rozhovoru mě kolikrát napadaly jiné a mnohem 

zajímavější otázky. Rozhovory probíhaly na internetových platformách, z důvodu 

nouzového stavu, který nastal díky Covidu-19. Pouze jeden rozhovor jsem měla tváří v tvář. 

Před každým rozhovorem jsem se žáky domluvila přes co se připojíme a co nám bude nejvíce 
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vyhovovat. Snažila jsem se k žákům přistupovat profesionálně, ale zároveň přátelsky a mile. 

Vždy jsem navodila příjemnou atmosféru a snažila jsem se používat kameru, aby náš 

rozhovor byl alespoň z části osobnější. Rozhovor, který jsem vedla osobně byl se 

sedmiletým chlapcem, který onemocněl touto nemocí zhruba ve dvou letech. U celého 

rozhovoru byla jeho maminka, která je zároveň lékařkou na dětské diabetologii. Pomáhala 

chlapci s odpovídáním a sdělila mi mnoho užitečných informací. 

Vybrala jsem si 12 žáků různých základní škol. Oslovila jsem několik ochotných lidí 

v mém okolí, kteří by mi mohli poradit a znát žáky s tímto onemocněním. Největší část žáků 

mi bylo doporučeno již zmíněnou paní doktorkou Soukupovou, která pracuje jako přední 

lékařka na diabetologii v Mladé Boleslavi. Nejprve jsem vždy navázala kontakt s rodiči 

nezletilých dětí, aby souhlasili s rozhovory a vše proběhlo v pořádku. Ani v jednom případě 

jsem neměla sebemenší problém s navázáním kontaktu a získání potřebných dat. Ve většině 

případů byl jeden z rodičů u našeho rozhovoru, a hlavně menším dětem pomáhali 

s odpovídáním na moje dotazy. V některých případech bylo opravdu těžké dostat jinou 

odpověď než pouze ano nebo ne, proto jsem byla za přítomnost rodičů velmi ráda. Naopak 

s některými dětmi, hlavně tedy staršími, byly rozhovory skvělé a pro mě velmi obohacující. 

Někdy jsem ani nemusela klást všechny otázky. Jen jsme si povídali a veškeré informace 

jsem se dozvěděla z vyprávění. Myslím, že jsem měla štěstí na výběr respondentů do mé 

diplomové práce.  

2.2 Výsledky 

Vybrané výzkumné otázky 

1. Pohlaví 

2. Věk 

3. V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

4. Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

5. Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

6. Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového 

pera,..) 

7. Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

8. Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 
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9. Máte nějaké omezení ve škole? 

10. Pokud ano, jaká to jsou? 

11. Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například 

nějaké výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo 

konzumace jídla během hodiny, atd..? 

12. Máte asistenta pedagoga? 

13. Stravuješ se ve školní jídelně? 

14. Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

15. Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

16. Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

17. Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

18. Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

19. Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

20. Pokud ano, jakému? 

21. Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

22. Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace 

řešila? 

23. Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

24. Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu? (celiakie, poruchy štítné 

žlázy, atd,..) 

25. Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, 

telefon,….) 
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Tabulka 2 - Odpovědi na otázky č.1, 2 a 3 

Respondent Pohlaví Věk Věk, kdy byl zjištěný diabetes. 

1.  Muž 14 let 12 let 

2.  Žena 13 let 9 let 

3.  Žena 8 let 3 roky 

4.  Žena  13 let 2,5 let 

5.  Žena 10 let 10 let 

6.  Muž 13 let 11 let  

7.  Muž 14 let 12 let 

8.  Žena 8 let 5 let 

9.  Žena 7 let 4 roky 

10.  Žena 10 let 1 rok 

11.  Muž 10 let 6,5 let 

12.  Muž 7 let 2,5 roku 

 

 V tabulce 2 je pro dobrou orientaci uvedeno pohlaví tázaného žáka, aktuální věk 

a věk, kdy byl respondentovi zjištěn diabetes mellitus I. typu. Výzkumného šetření se 

zúčastnilo 12 respondentů z různých základních škol ve věkovém rozhraní 7-14 let. Přesně 

se jednalo o 5 chlapců a 7 dívek. V následujícím textu budu respondenty při přímých citacích 

označovat velkým písmenem R a číslicí, která respondentovi připadá v tabulce.   
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Tabulka 3 - Odpovědi na otázku č.4 

Respondent Kdo Vám vysvětli, jakou nemocí trpíte? 

1.  Lékař, edukační sestra, rodiče 

2.  Edukační sestra, rodiče 

3.  Lékař, rodiče 

4.  Edukační sestra, rodiče 

5.  Lékař 

6.  Lékař, rodiče, záchranář 

7.  Lékař, rodiče 

8.  Lékař, edukační sestra, rodiče 

9.  Lékař, rodiče 

10.  Rodiče 

11.  Lékař, rodiče 

12.  Lékař, rodiče 

 

 V této tabulce jsem zaznamenala data o tom, kdo pacientům s DM vysvětlil, o jakou 

nemoc se jedná, co je čeká a sdělil veškeré důležité informace. Většina respondentů 

odpověděli více než jednu osobu. Jedenáct respondentů odpověděli rodiče. Respondentka 

č.10 mi sdělila, že si situaci nepamatuje, R10: „Vůbec si to nepamatuji, ale asi rodiče během 

doby, co jsem rostla. Byl mi tenkrát jeden rok.“  Devět z dvanácti tázajících řekli lékař 

v nemocnici a čtyři zmínili mimo jiné i edukační setry v nemocnici nebo v jiných zařízeních. 

Pouze jeden respondent uvedl mezi rodiči a lékařem ještě záchranáře, R6: „Jako první 

záchranář v záchrance. Velmi mě uklidnil a byl moc hodný. Poté lékař a rodiče.“ 
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Tabulka 4 - Odpovědi na otázku č.5 

Respondent Měření glykémie Rozpoznání hypoglykémie 

1.  V nemocnici V nemocnici 

2.  V nemocnici Po záchytu 

3.  Od 5 let (po 2 letech) Nelze říct přesně 

4.  Od 4 let (po roce a půl) Hned od začátku 

5.  V nemocnici V nemocnici 

6.  Druhý den po záchytu 14 dní po záchytu 

7.  Druhý den po záchytu 2 měsíce po záchytu 

8.  Hned po záchytu 2 roky poté 

9.  Od 5 let (po 1 roku) Po záchytu 

10.  Od 5 let (po 4 letech) Od 5 let (po 4 letech) 

11.  V nemocnici V nemocnici 

12.  Od 5 let (po 2,5 letech) 3,5 roku poté 

 

 V této tabulce jsem zaznamenala výpovědi od respondentů, kterých jsem se ptala, 

kdy se naučili měřit glykémii a kdy na sobě poprvé poznali hypoglykémii. Čtyři respondenti 

uvedli, že se měřit glykémii naučili při hospitalizaci v nemocnici. Respondent 6 a 7 uvedli, 

že se měřit naučili druhý den po záchytu a respondenta 8 uvedla ihned po záchytu. Čtyři 

respondenti řekli, že si umí změřit glykémii od svých 5 let. Pouze se lišila doba, kdy jim byl 

diabetes zjištěn. Respondent 9 řekl po jednom roce od zjištění, respondent 10 po 4 letech, 

respondent 12 po 2,5 letech a respondent 3 uvedl po 2 letech od zjištění. Respondentka 

4 uvedla, že si glykémii změří od 4 let, což bylo zhruba po roce a půl od zjištění. Co se týče 

rozpoznání hypoglykémie se odpovědi ve většině případů lišili. Tři z dvanácti tázajících mi 

odpověděli, že rozpoznají hypoglykémii již od doby, co byli v nemocnici, R1: „Vše jsem se 

naučil hned v nemocnici. Neměl jsem problém s měřením a hypoglykémie je divný stav těla, 
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takže to na sobě poznám taky hned.“ R5: „V nemocnici se mě snažili naučit vše, ale nejlepší 

je praxe v životě. DM mám 6 měsíců, myslím, že hypoglykémii poznám, ale občas to je 

složitější.“ Respondent 3 uvedla, že neví přesný rok, R3: „hypoglykémii na sobě poznám od 

té doby, co si pamatuji, ale přesně rok nevím.“ Respondentka 4 mi sdělila, že hypoglykémii 

pozná již od začátku onemocnění, R4: „Hypoglykémii na sobě poznám už od začátku. Vždy 

mě velmi bolí nohy.“  Dva respondenti odpověděli, že hned po záchytu věděli, co se s jejich 

tělem děje při hypoglykémii a jak ji poznat. Respondent 6 řekl, že hypoglykémii poznal 

zhruba 14 dní po záchytu. Respondent 2 uvedl dva měsíce poté. Respondentka 8 vypověděla, 

že hypoglykémii poznala 2 roky od zjištění a respondentka 10 dokonce až po 4 letech. 

Poslední respondent 12 uvedl, zhruba 3,5 let po zjištění DM. 
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Tabulka 5 - Odpovědi na otázky č.6, 7 a 8 

Respondent Jaký druh léčby používáte? 
Kde si ve škole 

aplikujete inzulín? 

V jakých situacích 

odpojujete 

inzulínovou pumpu? 

1.  Inzulínové pero Ve třídě X 

2.  Inzulínové pero Ve třídě, v šatně X 

3.  
Inzulínová pumpa, 

selfmonitoring 
X Sprcha, plavání 

4.  Inzulínová pumpa X Sprcha, koupel 

5.  Inzulínové pero Kabinet X 

6.  Inzulínové pero Kabinet X 

7.  Inzulínová pumpa Dříve ve třídě Sprcha 

8.  Inzulínová pumpa X 
Sprcha, plavání, 

tělesná výchova 

9.  Inzulínová pumpa Dříve ve třídě Sprcha, koupel 

10.  Inzulínová pumpa Dříve kabinet Sprcha 

11.  Inzulínové pero Ve třídě X 

12.  Inzulínová pumpa X Sprcha, plavání 

 

 Tabulka číslo 5 uvádí, jaký druh léčby tázající žáci používají a kde si v případě 

inzulínového pera aplikují inzulín ve škole. Dále jsou tu zaznamenány odpovědi žáků, kteří 

mají inzulínové pumpy, v jakých situacích si jej odpojují. Z výsledků vyplynulo, že větší 

množství žáků používá inzulínovou pumpu. Přesně jich bylo 7. Všech sedm respondentů 

sdělilo, že si inzulínovou pumpu odpojují při sprše. Tři z nich uvedli ještě ke sprše plavání 

a respondentka 8 uvedla ještě tělesnou výchovu, R8: „Při sprchování, při plavání a občas 
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při tělesné výchově ve škole. Jsou aktivity, kdy mi pumpa překáží, tak se ji na ně občas 

sundám.“  

Zbylých 5 respondentů používá ke své léčbě inzulínové pero. Těchto žáků jsem se tedy 

zeptala, kde si ve škole aplikují inzulín. Respondent 1 mi řekl, že si inzulín aplikuje ve třídě, 

R1: Normálně ve třídě před ostatními spolužáky. Nedělá mi to vůbec problém.“ 

Respondentka 2 uvedla třídu a šatnu, R2: „Jak kdy. Někdy ve třídě, ale když můžu raději 

odcházím třeba do šatny, kde mám klid a nikdo na mě nekouká. Není mi příjemné, když na 

mě někdo kouká, ale někteří učitelé nechtějí, abych odcházela ze třídy.“ Respondenti 5 a 6 

uvedli, že si aplikují inzulín v kabinetu, R5: „Ve škole jsem byla jen pár týdnů, kvůli Covidu, 

ale chodila jsem do kabinetu třídní učitelky.“ Respondent 11 mi sdělil, že si aplikuje inzulín 

ve třídě před ostatními. V tabulce mám také zaznamenané údaje o aplikaci u některých žáků, 

kteří používají inzulínovou pumpa, ale prozradili mi, kde si aplikovali inzulín dříve, než měli 

inzulínovou pumpu. Jedna respondentka uvedla, že chodila do kabinetu, R10: „Dříve jsem 

chodila do kabinetu, ale spolužáci si o mně mysleli, že se vyhýbám vyučování, takže jsem 

ráda, že mám pumpu.“ Dva respondenti dříve zůstávali ve třídě. 
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Tabulka 6 - Odpovědi na otázky č.9 a 10 

Respondent Máte nějaká omezení ve škole? Pokud ano, jaká to jsou? 

1.  Ne X 

2.  Ne  X 

3.  Ne X 

4.  Ne  X 

5.  Ne  X 

6.  Ne X 

7.  Ne  X 

8.  Ne X 

9.  Ne  X 

10.  Ne X 

11.  Ano 

Při glykémii nad 12,8 mmo/l není 

zkoušená a pod 3,8 mmol/l se 

musí čekat na zlepšení stavu. 

12.  Ne X 

 

 Do této tabulky jsem zanesla data z otázky, zda mají žáci nějaká omezení ve škole. 

Podle mých zjištění jsou respondenti smířeni se svou nemocí a nepociťují žádná omezení, 

která by jim tato nemoc přinášela. Velmi mě překvapil tento výsledek, že pouze jedna dívka 

mi sdělila nějaká omezení. Respondent 11 uvedl že má omezení ve škole, R11: „Ano mám. 

Při glykémii nad 12,8 mmol/l mě nesmí paní učitelka zkoušet, a naopak při glykémii pod 

3,8 mmol/l čeká, než se budu cítit lépe.“ 
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Tabulka 7 - Odpovědi na otázku č.11 

Respondent  Výjimky od ostatních spolužáků během hodiny. 

1.  Mohu kdykoliv jíst a pít. 

2.  Možnost telefonu na lavici a kdykoliv si lze změřit glykémii. 

3.  Možnost telefonu na lavici a kdykoliv je možnost se najíst. 

4.  Možnost telefonu na lavici a konzumace jídla během hodiny. 

5.  Možnost se kdykoliv změřit, najíst a napít. Možnost telefonu na lavici. 

6.  Možnost telefonu na lavici a konzumace jídla během hodiny. 

7.  Možnost telefonu a pití na lavici. Možnost přednostně chodit na oběd. 

8.  Možnost telefonu na lavici a konzumace jídla. 

9.  Možnost telefonu na lavici. 

10.  Žádné  

11.  Možnost telefonu na lavici a konzumace jídla.  

12.  Možnost telefonu na lavici. 

 

 V tabulce číslo 7 jsou uvedeny výjimky, které mají žáci během hodiny oproti 

ostatním spolužákům. Přesně jsem se žáků ptala, jestli je jejich školní den jiný než 

u zdravého spolužáka. Respondent 1 uvedla, že může během hodiny kdykoliv jíst a pít. 

Respondentka 2 mi sdělil, že může mít během hodiny telefon na lavici a kdykoliv si může 

změřit glykémii, když se necítí dobře. Respondentka 3 řekla, že má možnost nechání 

telefonu na lavici a kdykoliv se může najíst během hodiny. Respondentka 4 uvedla opět 

možnost telefonu na lavici a možnost konzumace jídla během hodiny. Respondentka 5 mi 

řekla, že není problém se kdykoliv změřit, najíst se a napít. Má také možnost ponechat si 

mobilní telefon na lavici. Respondent 6 má také možnost mít telefon na lavici a konzumovat 

jídlo během hodina, R6: „Mám na lavici telefon. Kdykoliv jím a piji. Také se mohu změřit, 

když potřebuji. Teď už s tím nemá nikdo problém, ale na začátku s tím měla jedna paní 
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učitelka problém a nechtěla, abych jedl v hodině. Naštěstí mě už neučí.“ Respondent 7 má 

možnost chodit přednostně na oběd a také si může ponechat svůj mobilní telefon na lavici 

v průběhu hodiny. Respondentka 8 uvedla, že nemají učitelé problém s mobilním telefonem 

na lavici a s konzumací jídla během hodiny, R8: „Mám vždy na lavici mobilní telefon, mohu 

kdykoliv při nízké hypoglykémii jíst. Před obědem mi paní učitelka dle instrukcí rodičů pošle 

inzulín.“ Respondentka 10 uvedla, že může mít pouze telefon na lavici. Respondent 11 smí 

konzumovat jídlo během vyučovací hodiny a má možnost ponechání mobilního telefonu, 

R11: „Mám mobilní telefon a jídlo. I spolužáci si mohou něco zakousnout. Když můžu já, 

mohou i oni. Takhle to nastavila paní učitelka.“ Respondent 12 uvedl, že smí mít mobilní 

telefon na lavici.  

Tabulka 8 - Odpovědi na otázku č.12 

Respondent Máte asistenta pedagoga? Respondent Máte asistenta pedagoga? 

1.  Ne 7.  Ne  

2.  Ne 8.  Ne  

3.  Ano 9. Ne  

4.  Ne 10. Ne  

5.  Ne 11. Ano  

6.  Ne  12. Ne  

 

 Během získávání dat, jsem zjistila, že někteří diabetici mohou mít asistenta pedagoga 

ve škole. Zařadila jsem tedy i tuto otázku. V tabulce můžeme vidět, že nebylo příliš mnoho 

respondentů, kteří by měli asistenta, ale někdo mezi nimi je. Přesně jsou to dva respondenti 

z dvanácti. Respondentka 3 má svého asistenta. Psala jsem s čím pomáhá a k čemu je 

diabetikovi dobrý asistent. R3: „Když se necítím dobře pracuje se mnou pomaleji a pomáhá 

mi. Pokud mám problém s pumpou není potřeba pořád volat rodičům a vždy mi pomůže 

ona.“ Respondent 11 mi sdělil, že má také asistenta pedagoga, R11: „Ano. Moje maminka 

je moje asistentka. Pomáhá mi se vším, co potřebuji. Hlídá mi, kdy si mám píchnout inzulín. 

Kontroluje také kdy a co jím.“ 
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Tabulka 9 - Odpovědi na otázky č.13 a 14 

Respondent Stravuješ se ve školní jídelně? Smíte jíst vlastní jídlo ve školní 

jídelně? 

1.  Ano X 

2.  Ano Nevím 

3.  Ne  Ano 

4.  Občas ano Ano 

5.  Ano Ano 

6.  Ne Ne 

7.  Ano  Ano 

8.  Ano X 

9.  Ne X 

10.  Ne Ne  

11.  Ano  Ano 

12.  Ne Ano  

 

 Tabulka 9 nám ukazuje, jestli se žáci s diabetem stravují ve školních jídelnách 

a pokud ne, jestli mají možnost ohřát si jídlo a sníst si ho s ostatními v jídelně. Šest 

respondentů odpovědělo, že se normálně stravují v jídelně. Pět respondentů uvedlo, 

že nechodí di školní jídelny a jedna respondentka uvedla, že do školní jídelny chodí občas. 

Podle toho, jaká jsou jídla. Respondentka 3 zmínila, že do školní jídelny nechodí, ale má 

možnost ohřevu jídla, R3: „Ano můžu. Ve školní jídelně mi jídlo ohřejí a jím s ostatními 

spolužáky.“ Respondentka 4 je dívka, která řekla, že do školní jídelny chodí občas a také mi 

řekla, že pokud má své jídlo, není problém si ho ve škole ohřát, R4: „Ano můžu. Dokonce 

kvůli mně přikoupili mikrovlnku.“ Respondent 6 se ve školní jídelně nestravuje a uvedl, že si 

jídlo ohřát nemůže, R6: „Oběd si sním o velké přestávce ve škole. Většinou mám studený, 
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jelikož si ho nemohu nikde ohřát. Do školní jídelny si nesmím přinést svoje jídlo.“ 

Respondent 7 se stravuje ve školní jídelně a pokud mí někdy své jídlo, bez problému mu ho 

ve škole ohřejí, R7: „Pokud mám svoje jídlo není problém si ho ohřát a sníst s ostatními.“ 

Respondentka 10 mi řekla, že si nosí vlastní jídlo a konzumuje ho ve třídě, R10: „Jím ve 

třídě. V jídelně s tím mají problém z hygienických důvodů.“ Respondent 12 se nestravuje ve 

školní jídelně, ale jí s ostatními svými spolužáka, R12: „Jídlo mi ohřívají v jídelně a jím 

s ostatními.“ 

Tabulka 10 - Odpovědi na otázky č.15 a 16 

Respondent Ví vaši spolužáci, že máte 

DM? 

Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

1.  Ano Sám 

2.  Ano Sama, maminka 

3.  Ano Rodiče  

4.  Ano Sama 

5.  Ano Sama 

6.  Ano Paní učitelka 

7.  Ano  Rodiče 

8.  Ano Paní učitelka 

9.  Ano  Rodiče 

10.  Ano  Sama 

11.  Ano  Sám, maminka 

12.  Ano  Maminka  

 

 V tabulce číslo deset jsem zaznamenala data z otázek, jestli ví spolužáci o jejich 

onemocnění a kdo spolužákům řekl o jejich onemocnění. Všech dvanáct respondentů uvedlo, 

že jejich spolužáci vědí o jejich onemocnění. Čtyři respondenti mi sdělili, že jim o svém 
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onemocnění řekli sami. Bez jakéhokoliv ostychu. Další čtyři respondenti zmínili, 

že spolužákům řekli o nemoci jejich rodiče. Dva respondenti řekli, že o nemoci svým 

spolužákům řekli sami s pomocí maminky a další dva respondenti uvedli, že spolužákům 

vše řekla paní učitelka. R6: „Paní učitelka. Nerad o sobě mluvím před někým jiným.“ 

Tabulka 11 - Odpovědi na otázky č.17 a 18 

Respondent Chovají se k Vám spolužáci 

jinak než k ostatním?  

Zajímají se spolužáci o Vaše 

onemocnění?  

1.  Ne Občas ano 

2.  Občas ano Velmi málo 

3.  Ne Občas ano 

4.  Ne Ne  

5.  Ano-pomáhají mi Ano 

6.  Ne Ano 

7.  Ano-pomáhají mi Ano 

8.  Ano-jsou opatrnější Ne  

9.  Ne Ne 

10.  Občas ano-když mi není dobře  Ne  

11.  Ano-pomáhají mi Ano 

12.  Ano-vsází se ohledně 

množství cukříků 

Ano 

 

 V tabulce číslo 11 jsem zaznamenala odpovědi z otázky, zda se k diabetikům chovají 

spolužáci jinak než ke zdravým spolužákům. Odpovědi byli různorodé. Pět respondentů 

odpovědělo, že se spolužáci chovají jinak. R5: „Spolužáci mě obletují a pomáhají mi. Když 

potřebuji nosí mi hroznový cukr. Ve škole jsem ale byla jen pár týdnů. Je Covid.“ R7: „Jsou 

vstřícnější a pomáhají mi. Jsou mnohem víc ohleduplný.“ R10: „Když mi není dobře jsou 
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odtažitý a myslí si, že jsem divná, ale jinak se chovají normálně.“  R11: „Spolužáci mě 

obdivují, že to zvládám. Jsou hodní.“ R12: „Spolužáci se vsází, kolik cukříků si mám vzít, 

když mi volá maminka.“ Dalších pět respondentů řeklo, že se chovají spolužáci stejně, jako 

k ostatním spolužákům. Dva respondenti z dvanácti uvedli, že se jejich spolužáci chovají 

občas jinak. R2: „Občas se chovají jinak, tak nehezky. Mají narážky na to, že si píchám 

inzulín. Myslím si, že jsem jiný.“  

Dále jsou v tabulce zaznamenány odpovědi z otázky, zda spolužáky zajímají nějaké 

informace ohledně diabetu. Pět respondentů odpovědělo ano. Dále čtyři respondenti 

odpověděli ne a dva odpověděli že se občas na něco zeptají. Respondentka 2 uvedla, že se 

ptají a zajímají velmi málo.  
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Tabulka 12 - Odpovědi na otázky č. 19, 20 a 21 

Respondent 
Věnujete se aktivně 

nějakému sportu? 
Pokud ano, jakému? 

Máte nějaká omezení při 

sportu? 

1.  Ano Posilování Žádné 

2.  Ne X 
Při TV necvičím, když se 

necítím dobře. 

3.  Ano Badminton, atletika 
Při nižší glykémii se 

najím, poté pokračuji 

4.  Ano Tanec  

Při nižší glykémii 

odpočinek, při vyšší 

konec činnosti 

5.  Ne X X 

6.  Ano  Florbal, plavání Žádné 

7.  Ano Jízda na kole, lyže Měření a kontrola 

8.  Ne X Žádné 

9.  Ne X Při TV překáží pumpa 

10.  Ano Mažoretky 
Při vysoké glykémii 

nesportuji 

11.  Ano Baseball Žádné  

12.  Ano Atletika, plavání Nevím, hlídají rodiče 

 

 V tabulce číslo 12 mám zaznamenaných odpovědí na několik otázek. První z nich je 

otázka, zda se diabetici věnují nějakému sportu, popřípadě jakému a poté jsem se ptala, jestli 

mají při sportu nějaká omezení. Větší množství respondentů odpovědělo ano a to přesně 

8 z nich. Pouze 4 respondenti odpověděli, že nesportují. Respondent 1 se věnuje posilování 

a uvedl, že nemá žádné omezení. Respondentka 3 se věnuje atletice a hraje badminton. 
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Netajila se i některými omezeními, R3: „Při nižší glykémii se dojí, počkám a poté pokračuji 

s ostatními.“ Respondentka 4 se věnuje tanci a uvedla, že při vyšší glykémii netančí. 

Respondent 6 hraje florbal a plave. I on se cítí být bez omezení. Respondent 7 se aktivně 

věnuje jízdě na kole a v zimě lyžuje. Při sportu ho omezuje časté měření a kontrola glykémie. 

Respondentka 10 se věnuje mažoretkám. Uvedla, že při vysoké glykémii raději nesportuje. 

Respondent 11 hraje baseball. Omezení nemá, R11: Zatím ne, ale na fotbale mě například 

odmítli.“ Respondent 12 plave a chodí na atletický kroužek. Uvedl, že si není vědom 

omezení, ale vše mu kontrolují a hlídají rodiče, R12: „Rodiče mě hlídají při sportu a říkají, 

kdy mám a nemám cvičit.“ 

Dva respondenti uvedli, že se nevěnují žádnému sportu, ale mají omezení při tělesné 

výchově ve škole. Respondentka 2 řekla, že když se necítí dobře při TV, tak necvičí. 

Respondentka 9 uvedla, že ji při tělesné výchově překáží inzulínová pumpa.  

Tabulka 13 - Odpovědi na otázku č.22 

Respondent  Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? 

1.  Ne 

2.  Ne  

3.  Ne 

4.  Ne 

5.  Ne 

6.  Ne 

7.  Ne 

8.  Ne 

9.  Ne 

10.  Ne 

11.  Ne 

12.  Ne 
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 V tabulce 13 můžeme vidět dvanáct stejných odpovědí. Zeptala jsem se žáků, zda 

někdy ve škole prodělali těžkou hypoglykémii. Všech dvanáct respondentů odpovědělo, 

že ještě nikdy ve škole neprodělali těžkou hypoglykémii. Při odpovědích bylo znát, že jsou 

žáci velmi rádi. Někdy odpovídali s obrovskou úlevou. Za tuto jednoznačnou odpověď jsem 

velmi ráda. Při rozhovorech bylo jasně dáváno najevo, že jsou všichni šťastný a rádi. 

Tabulka 14 - Odpovědi na otázky č.23 a 24 

Respondent  Znáte někoho ve vašem okolí s DM? Máte přidružená onemocnění? 

1.  Ano Ne 

2.  Ano Ne 

3.  Ano Celiakie  

4.  Ano Celiakie  

5.  Ne Snížená funkce štítné žlázy 

6.  Ne Ne 

7.  Ano Ne  

8.  Ano  Ne  

9.  Ano  Ne  

10.  Ano  Celiakie  

11.  Ano  Ne  

12.  Ano  Ne  

 

 V tabulce číslo 14 jsou odpovědi na dvě otázky. První otázka byla, zda žáci 

s diabetem znají někoho ve svém okolí, kdo trpí stejným onemocněním. Deset respondentů 

odpovědělo, že někoho znají. Někdo jednoho člověka, někdo víc, ale už se s někým setkali. 

Respondent 1 uvedl, že zná hned několik lidí ve svém okolí, R1: „Ano, už v nemocnici jsem 

potkal diabetiky. Máme i facebookovou skupinu s lidmi ze stejného okresu. Je nás tu docela 
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dost. (smích)“ Respondentka 2 také uvedla, že nějaké lidi zná, R2: Ano znám, ale nijak se 

nebavíme. Jen o nich vím.“  

Druhá otázka se zabývala přidruženými onemocněními. Ptala jsem se žáků, zda mají 

k diabetu nějaké přidružené nemoci. Osm z dvanácti respondentů odpovědělo, že netrpí 

žádnou jinou nemocí. R7: „Naštěstí ne. Diabetes mi stačí.“ Tři respondenti uvedli, že mají 

celiakii. R3: „Mám celiakii. Proto mám i svoje jídlo ve škole.“ Respondent 5 uvedl, že trpí 

sníženou funkcí štítné žlázy, R5: „Mám sníženou funkci štítné žlázy, ale zjistili mi to už před 

diabetem.“ 

Tabulka 15 - Odpovědi na otázku č.25 

Respondenti  Co si nesmíte zapomenout vzít každý den do školy? 

1.  Inzulín, čtečku, telefon, svačinu, sladké 

2.  Inzulínové pero, glukometr, svačinu, pití, telefon, hroznový cukr 

3.  Telefon, jídlo, glukometr 

4.  Glukometr, čtečku, oběd, svačinu 

5.  Inzulín, pití, hroznový cukr, čtečku, telefon 

6.  Čtečku, proužky, píchátko, inzulín, hroznový cukr, sušenky 

7.  Pití, svačinu, cukr, telefon 

8.  Telefon, cukr, sušenku, ledvinku při TV, záslepku na kanylu 

9.  Telefon, glukometr, cukříky 

10.  Hroznový cukr, glukometr, telefon, svačinu 

11.  Telefon, svačinu, caprisone 

12.  Telefon, hroznový cukr, svačinu, oběd, glukometr 

 

 Poslední otázka, kterou jsem v rozhovorech pokládala byla ohledně každodenních 

potřeb žáka do školy. Ptala jsem, co si nikdy nesmí zapomenout diabetik, když se ráno 

připravuje do školy. V tabulce jsou uvedeny odpovědi všech dvanácti respondentů. 
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Respondent 1 uvedl hned několik věcí. Například inzulín, čtečku, mobilní telefon, svačinu 

a sladkost, R1: „Hlavně nesmím zapomenout inzulín. Potom čtečku, telefon, svačinu a něco 

sladkého, kdybych měl hypo.“ Respondentka 2 nikdy nezapomene inzulínové pero, 

glukometr, svačinu, pití, telefon a hroznový cukr, R2: „Vždycky si kontroluji, že mám 

inzulínové pero, glukometr, svačinu, pití, telefon a hroznový cukr. To je rychlá záchrana na 

všechno.“ Respondentka 3 uvedla pouze telefon, jídlo a glukometr. Respondentka 5 byla 

také velmi stručná a řekla glukometr, čtečku, oběd a svačinu. Respondentka 5 vyjmenovala 

inzulín, pití, hroznový cukr, čtečku a mobilní telefon. Respondent 6 prozradil, že nesmí 

zapomenout čtečku, proužky na měření glykémie, píchátko, inzulín, hroznový cukr 

a sušenky, R6: „Vždy si sbalím čtečku, proužky na měření glykémie z krve, píchátko, inzulín, 

hroznový cukr, sušenky nebo banán. Sušenky jsem nosil i bez diabetu. (smích)“ Respondent 

sedm mi řekl, že nezapomíná pití, svačinu, cukr a telefon. Respondentka 8 uvedla hned 

několik odlišných věcí než ostatní. Například telefon, cukr, sušenku. Dále také ledvinku, 

když mají tělesnou výchovu a záslepku na kanylu, když si odpojí inzulínovou pumpu, 

R8: „Telefon, cukr, sušenky. Při tělesné výchově ledvinku na telefon a záslepku na kanylu. 

Paní učitelka má také cukr vždy při sobě.“ Respondentka 9 nezapomíná na mobilní telefon, 

glukometr a cukříky. Respondentka 10 uvedla, že má vždy hroznový cukr, glukometr, 

telefon a svačinu. Respondent 11 řekl telefon, svačinu a caprisone, R11: „Telefon, svačinu 

a pitíčko caprisone na nízkou glykémii. Nechutná mi hroznový cukr.“ Respondent 12 uvedl 

telefon, hroznový cukr, svačinu, oběd a glukometr.  
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2.3 Diskuse 

1. Měly nebo mají děti s DM nějaká omezení při sportu? 

Tabulka 16 – Měly nebo mají děti s DM nějaká omezení při sportu? 

Respondent Věnujete se aktivně nějakému sportu? Máte nějaká omezení při 

sportování? (například i při tělesné 

výchově ve škole) 

1.  Ano Naprosto žádné. 

2.  Ne 

Při tělocviku necvičím, když se 

necítím dobře. Ale je to hodně 

málo. 

3.  Ano 

Při nižší glykémii se dojím, 

počkám a poté pokračuji 

s ostatními. 

4.  Ano 
Při nižší glykémii odpočívám a při 

vyšší netancuji vůbec. 

5.  Ne 
Vím všeobecná omezení, ale je 

Covid, takže nemám zkušenosti. 

6.  Ano 
Zatím žádné nemám, ale bojím se, 

co se může objevit. 

7.  Ano 
Často se při sportu kontroluji a 

měřím glykémii. 

8.  Ne Nemám. 

9.  Ne 
Při tělesné výchově mi občas 

překáží pumpa. 

10.  Ano 
Když mám vysokou glykémii, tak 

raději nesportuji. 



58 

 

11.  Ano 
Zatím ne, ale na fotbale mě 

například odmítli. 

12.  Ano 
Rodiče mě hlídají při sportu a 

říkají, kdy mám a nemám cvičit. 

 

Během rozhovorů s dětmi jsem se dozvěděla, že 4 respondenti z 12 vůbec nesportují. 

Jeden odpovídající se k otázce vůbec nevyjádřil a pouze řekl, že nesportuje, tudíž nemá 

omezení. Další respondent, který nesportuje řekl, že omezení samozřejmě nemá, ale že se 

bojí, co ho jednou čeká. Třetí nesportující žák odpověděl, že on nemá mezení, ale zná 

všeobecná pravidla při sportu, a i možná omezení. Poslední žák, který nesporuje se vyjádřil 

k tělesné výchově a řekl, že mu občas překáží inzulínová pumpa, ale nechce si ji kvůli tělesné 

výchově sundávat. Zbytek tázaných dětí odpověděli že sportují, ale pouze dva z nich řekli, 

že nemají omezení. 

Většina tázaných řekli, že při nízké glykémii, postačí chvilku necvičit, odpočinout si 

nebo se dojíst něčím malým. Poté se přidají k ostatním a pokračují s ostatními. Naopak při 

vysoké glykémii řekli, že přestávají cvičit úplně. Jeden žák dokonce odpověděl, že se během 

sportování často měří a velice si glykémii hlídá. Od dalšího žáka jsem se dozvěděla, že ho 

odmítli zařadit do fotbalového kroužku s touto diagnostikou. Jednoho žáka při sportování 

hlídají rodiče a pokud má nízkou či vysokou glykémii říkají, co má a nemá dělat.  
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2. Omezuje děti s DM, jakkoliv DM ve škole při výuce? 

Tabulka 17 – Omezuje děti s DM, jakkoliv DM ve škole při výuce? 

Respondent Máte nějaké omezení ve škole? Pokud ano, jaká to jsou? 

1.  Bez omezení  

2.  Bez omezení  

3.  Bez omezení  

4.  Bez omezení  

5.  Bez omezení  

6.  Bez omezení  

7.  Bez omezení  

8.  Bez omezení  

9.  Bez omezení  

10.  Bez omezení  

11.  Ano 

Při glykémii nad 12,8 mmol/l mě nesmí 

paní učitelka zkoušet, a naopak při 

glykémii pod 3,8 mmol/l čeká, než se 

budu cítit lépe. 

12.  Bez omezení  

 

Odpovědi na tuto otázku mě velice překvapili. 11 žáků z 12 řekli, že nemají žádná 

omezení ve škole při výuce. Myslela jsem si, že nějaká mít musí, a dokonce jsem si myslela, 

že se s tím například trápí. Moje domněnky byly vyvráceny. Většinu dětí diabetes ve škole 

nijak neomezuje a cítí se ve škole, jako běžné a zdravé dítě. Pouze jeden žák mi odpověděl, 

že má omezení. Ihned mě tedy zajímalo, co ho trápí a omezuje. Řekl mi, že při vysoké 

glykémii nad 12,8 mmol/l ho nesmí paní učitelka zkoušet, a naopak při nízké glykémii pod 
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3,8 mmol/l musí paní učitelka čekat, než se mu udělá lépe. Myslí si, že je to omezení jak pro 

něj, tak pro paní učitelku.  

3. Baví se někdy děti ve škole společně o DM? Zajímá spolužáky dítěte s DM něco 

ohledně jejich nemoci? 

Tabulka 18 - Baví se někdy děti ve škole společně o DM? Zajímá spolužáky dítěte s DM 

něco ohledně jejich nemoci? 

Respondent 
Ví Vaši spolužáci, že máte 

diabetes? 

Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace 

ohledně diabetu? 

1.  Ano 

Občas se mě někdo na něco zeptal, když jsem 

měl diabetes chvilku, ale teď se na nic 

neptají. 

2.  Ano 
Moje kamarádka se docela zajímá a občas se 

na něco zeptá, jinak ne. 

3.  Ano Občas, jen když se něco děje 

4.  Ano Řekla bych, že ne. 

5.  Ano Ano. 

6.  Ano 
Celkem hodně, ale většinou se ptají paní 

učitelky. 

7.  Ano Ano. 

8.  Ano Myslím si, že ne. 

9.  Ano Myslím si, že ne. 

10.  Ano Nezajímají. 

11.  Ano Ano, ptají se hodně. 

12.  Ano Ano. 
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Při dotazu ohledně toho, zda spolužáci diabetiků vědí o jejich onemocnění, mi všichni 

tázající odpověděli jasné ano. Říkali, že to před nimi nejde utajit a ani by nechtěli. Poté jsem 

se ptala, zda žáky zajímají informace ohledně diabetu a zda se o nemoci společně baví. Pouze 

čtyři dotazovaní řekli, že se jejich spolužáci neptají a nezajímají. Jeden z těchto čtyř uvedl, 

že je distanční výuka a ve škole byl pouze pár týdnů. Diabetem trpí zhruba půl roku. Tři žáci 

mi sdělili, že se občas někdo zeptá, ale není to pravidelné. 5 žáků odpovědělo ano, ale více 

se k otázce nevyjadřovali. Jeden respondent mi řekl, že se ptají velmi často a zajímá je hodně 

informací. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké potřeby mají žáci trpící diabetem I.typu na 

základní škole. Abych dospěla k odpovědi, musela jsem se zeptat na několik otázek. Jednou 

z hlavních otázek bylo, jestli je den diabetika ve škole v něčem odlišný než u zdravého 

spolužáka. Dále jsem se ptala, jestli mají nějaká omezení ve škole nebo jestli je možnost 

obědvat společně s ostatními, pokud má diabetik vlastní jídlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabulka 19 - Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? 

Respondent  

Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například 

nějaké výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo 

konzumace jídla během hodiny, atd 

1.  
Myslím, že můj den je úplně stejný, jen se můžu kdykoliv najíst a napít. To 

u ostatních někteří učitelé nemají rádi, ale u mě s tím problém nemají. 

2.  
Můžu mít telefon pořád na lavici a kdykoliv zavolat mamce, když se necítím 

dobře. Pak si také můžu kdykoliv změřit glykémii během hodiny. 

3.  Mohu mít mobilní telefon na lavici a kdykoliv se mohu dojíst. 

4.  
Můžu mít mobilní telefon na stole a pokud mám hypoglykémii mohu se 

dojít kdykoliv. 

5.  
Maminka sepsala manuál pro všechny, kdykoliv se můžu změřit, napít a 

najíst. Vždy mám telefon na lavici. 

6.  

Mám na lavici telefon. Kdykoliv jím a piji. Také se mohu změřit, když 

potřebuji. Teď už s tím nemá nikdo problém, ale ze začátku s tím měla jedna 

paní učitelka problém a nechtěla, abych jedl v hodině. Naštěstí mě už neučí. 

7.  Mám pití a mobilní telefon na lavici. Přednostně mohu chodit na oběd. 

8.  
Mám vždy na lavici mobilní telefon, mohu kdykoliv při nízké hypoglykémii 

jíst. Před obědem mi paní učitelka dle instrukcí rodičů pošle inzulín. 

9.  Mohu mít mobilní telefon na lavici. 

10.  
Nemám. Telefon musím mít v tašce a s jídlem v hodině mají také problém. 

Jím opravdu jen v nouzi, když cítím nízkou glykémii. 

11.  
Mám mobilní telefon a jídlo, i spolužáci si mohou něco zakousnout, když 

můžu já, mohou i oni. Takhle to nastavila paní učitelka. 

12.  
Mám mobilní telefon na lavici, kdykoliv můžu zavolat domu. Mám taky 

vždycky nachystaný hroznový cukr. 
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Tabulka 20 - Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Respondent Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

3. Ano můžu, ve školní jídelně mi jídlo ohřejí a jím s ostatními spolužáky. 

4.  Ano můžu. Dokonce kvůli mně přikoupili mikrovlnku. 

5.  Když mám svoje, nebyl s tím zatím žádný problém. 

6.  
Oběd si sním o velké přestávce ve škole. Většinou mám studený, jelikož si 

ho nemohu nikde ohřát. Do školní jídelny si nesmím přinést svoje jídlo. 

7.  Pokud mám svoje jídlo není problém si ho ohřát a sníst s ostatními. 

1.  Jím ve třídě. V jídelně s tím mají problém z hygienických důvodů. 

2.  Ano, ale vždy to řeší maminka. 

3.  Ano, jídlo mi ohřívají a jím s ostatními. 

 

 Z výsledků jsem vyhodnotila, že každé dítě s diabetem za základní škole má nějaké 

jiné potřeby než zdravý žák na základní škole. 10 z 12 žáků řekli, že mají mobilní telefon na 

lavici a kdykoliv ho mohou použít. Mají výjimku před ostatními spolužáky. Také 9 z 12 žáků 

odpovědělo, že se mohou kdykoliv během hodiny najíst a napít, když potřebují. Pro žáky na 

základní škole je důležitý kontakt se svými spolužáky. Ten by se měl dodržovat i při 

obědech. Ptala jsem se tedy, zda si mohou jídlo přinesené z domu, sníst s ostatními. 

Z výsledků mi vyšlo, že pouze 4 respondenti se stravují pouze ve škole a jídlo z domu si 

nenosí. Zbylých osm si nosí jídlo každý den nebo většinu dní. 6 žáků z 8 odpovědělo, že 

není problém, aby jim jídlo ohřáli v jídelně a mohli pohodlně obědvat s ostatními. U dvou 

tázaných s tím je problém a jejich potřeba není naplněna.  

Mezi hlavní potřeby žáků na základních školách trpící diabetem 1. typu bych zařadila, 

že potřebují být neustále ve spojení se svými rodiči nebo zdravotníky. Tudíž první potřeba 

je mobilní telefon. Druhá potřeba diabetika je kontakt se svými vrstevníky. Mezi to patří 

například společné trávení času u oběda. Z rozhovorů také vyplynulo, že někteří žáci mají 

rádi soukromí při aplikaci inzulínu, či při jiných činnostech spojené s aplikací. Zde je tedy 
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potřeba klidného a soukromého místa. Další potřeby jsem během rozhovorů nezaznamenala. 

Zdá se, že žáci jsou spokojeni a se svou nemocí jsou vyrovnáni a smířeny. Toto zjištění mě 

velice těší. 

2.4 Komparace dat 

Pro komparaci dat jsem si vybrala 3 respondenty. Jedná se o jednoho chlapce a dvě 

dívky. Při porovnání se zaměřím na výjimky během školního dne a během vyučovaní. Dále 

na to, zda mají žáci asistenta pedagoga a k čemu ho využívají. Jako poslední porovnám 

sportovní aktivity a omezení při těchto aktivitách.  

Tabulka 21 - Komparace dat 

Respondent Pohlaví Asistent pedagoga Stravování Sport 

1.  Muž  Ano 

Ve školní jídelně 

Možnost ohřátí 

jídla 

Baseball 

Bez omezení 

2.  Žena  Ano 

Mimo školní 

jídelnu 

Možnost ohřátí 

jídla 

Badminton, atletika 

Pouze při nižší 

glykémii 

3.  Žena  Ne 

Mimo školní 

jídelnu 

Nelze se ohřát 

jídlo 

Mažoretky 

Pouze při vyšší 

glykémii 

 

 Jako první se zaměřím na porovnání výsledů ohledně asistenta pedagoga. Jak jsem 

již v mé práci zmínila, překvapilo mě, že děti s diabetem využívají asistenta pedagoga. 

Nevěděla jsem, pokud nemají jiná onemocnění, že na asistenta mají nárok. Podle výsledků 

je to ale možné. Z těch třech vybraných respondentů mají dva asistenta pedagoga. 

Respondent 1 má svou maminku jako asistentku. Uvedl, že mu pomáhá se vším, co je 
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potřeba. Hlídá mu, kdy si má píchnout inzulín a kontroluje kdy a co jí. Respondent 2 má také 

asistentu. Respondentka uvedla, že její asistentka ji pomáhá s vypracováním úkolů, pokud 

se necítí dobře a pracuje s ní pomaleji. Dále jí pomáhá s inzulínovou pumpou. Uvedla, 

že alespoň nemusí vždy volat rodičům, když má nějaký problém.  

Jako další k porovnání jsem si vybrala výsledky ohledně stravování ve školní jídelně. 

Respondent 1 uvedl, že se stravuje ve školní jídelně, ale i přesto ví, že je možnost si kdykoliv 

přinést své vlastní jídlo do školy a nechat si ho ohřát ve školní jídelně. Takovou možnost 

nemá každý. Respondentka 2 uvedla, že se ve školní jídelně nestravuje, ale uvedla, že si také 

může nechat ohřát jídlo v jídelně a sníst si ho s ostatními spolužáky. Naopak respondentka 

3 uvedla, že nemá možnost ohřevu jídla. Ve školní jídelně se nestravuje a ve školní jídelně 

mají problém s vlastním jídlem z hygienických důvodů. Zde můžeme vidět, jak je každá 

škola individuální a i to, že přestože se jedinci nestravují ve školní jídelně, jsou informovaní 

o možnostech. 

Poslední výsledky, které porovnám se týkají sportování a omezení diabetika při sportu. 

V tomto případě můžeme vidět, že všichni tři vybraní respondenti sportují. Zaměřím se tedy 

na jejich omezení. Respondent 1 uvedl, že nemá jediné omezení. Nic ho neomezuje 

a nelimituje při vykonávání sportu. Kdežto respondentky 2 a 3 nějaká omezení uvedly. 

Respondentka 2 ale uvádí pouze omezení při nižší glykémii. Přesně říká: „Při nižší glykémii 

se dojím, počkám a poté se přidám k ostatním.“ Respondentka 3 mi sdělila, že má omezení 

pouze při naměřené vyšší glykémii. Říká: „Když mám vysokou glykémii, tak raději 

nesportuji.“ Na těchto příkladech můžeme vidět, jak je každý člověk s diabetem 

individuální. 
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3. Didaktický výstup 

Formu didaktického výstupu jsem si vybrala přednášku pro pedagogické pracovníky 

na základních školách. Cílem připravené přednášky je zlepšit informovanost pedagogů 

o potřebách diabetického dítěte a možnosti, jak takovýmto dětem zlepšit a zjednodušit školní 

den. Za velmi důležitou tuto přednášku beru ve chvílích, kdy se ze zdravého dítěte stane 

diabetik během školního roku. Nastává tím nová situace zcela pro všechny zúčastněné. 

Během rozhovorů, které jsem dělala jednotlivě s každým žákem jsem zjistila, co dětem ve 

škole chybí nebo je překvapilo, a co je naopak mile překvapilo. V přednášce se zaměřím na 

všeobecné informace, na stravování, aplikaci inzulínu a na komunikaci. Z rozhovorů 

vyplynulo, že podle mého názoru díky špatným informacím a nedostatečné edukaci si 

spolužáci myslí o diabetikovi, že je „jiný a divný“.  

Tabulka 22 - Příprava přednášky 

Metoda výuky • Přednáška 

Cíle výukové jednotky 

• Zlepšit informovanost pedagogů o potřebách 

diabetického dítěte. 

• Ukázat možnosti, jak takovýmto dětem zlepšit a 

zjednodušit školní den. 

Očekávané výstupy 

• Pedagog vysvětlí náležitosti k onemocnění diabetu a 

usiluje o co nejlepší průběh školného dne žáka. 

• Pedagog respektuje pravidla a potřeby žáka s DM a 

přispívá k utváření dobrých a nekonfliktních vztahů ve 

třídě. 

Klíčové kompetence 

• Komunikativní 

• K učení 

• K řešení problémů 

• Sociální a personální 

Pomůcky • Psací potřeby, poznámkový blok 
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3.1 Přednáška 

 

1. Úvodní informace o přednášce. Jak dlouho bude přednáška trvat a ve stručnosti 

posluchačům popíšu, z jakého důvodu se přednáška koná a proč si myslím, že je 

důležitá. Sdělím jim výsledky z mého šetření, aby pochopili můj záměr.  

 

2. V této části se zmíním o tom, co vlastně diabetes mellitus I. typu je a co se v těle 

jedince děje, pokud trpí tímto onemocněním. Zmíním o destrukci beta buněk 
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v Langerhansových ostrůvcích a o tom, jak onemocnění vzniká. Vysvětlím rozdíl 

mezi diabetem I. a II. typu. O diabetu obecně se zmíním velmi okrajově a spíše 

odporučím literaturu a zdroje ze kterých mohou posluchači čerpat, pokud budou chtít 

znát více podrobností. 

 

3. Psychický stav žáka je podle mého názoru velmi podstatný. Přesto, že je diabetes 

I.typu nevyléčitelné onemocnění, tak pokud se dítě se svou nemocí vyrovná a přijme 

ji, má z velké části tento boj vyhraný. Vysvětlím, proč není dobré řadit žáka mezi 

nemocné děti a proč je důležité z psychického hlediska nevyřazovat ho z aktivit ve 

škole. Dále je důležité se chovat přirozeně a žáka nelitovat. Například, že si chudáček 

musí píchat inzulín. Pro něj je to součást života nebo se zrovna v tu chvíli stává 

a nemělo by to dobrý vliv na jeho psychiku.  
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4. Komunikace je základ všeho. Proto ani v tomto případě by neměla být opomíjena. 

Pokud se diabetik nebrání otevřené komunikaci o své nemoci využijme toho. V této 

části přenášky bych navrhla uspořádat třídnickou hodinu s dětmi a probrat vše 

důležité. Nechat čas na dotazy a snažit se všechny zapojit do diskuse. V případě, 

že by dotyčný nechtěl mluvit o nemoci, shrňte pár nejdůležitějších bodů a žákům je 

předejte. Na internetový stránkách lze najít velmi mnoho videí, které lze žákům pustit 

na vysvětlenou. 

Po dobře zvolené edukaci se spolužáci budou chovat k diabetikovi tak jak mají 

a nebude docházet k situacím, kdy se mu posmívají nebo ho neberou mezi sebe.  
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5. Aplikace inzulínu je pro diabetika nedílnou součástí, pokud nemá inzulínovou 

pumpu. Nejprve vysvětlím rozdíl mezi injekcemi a inzulínovou pumpu a poté se 

zmíním, proč je důležité zařídit diabetikovi klid a čistotu pro aplikaci.  

V některých případech nemají pacienti rádi aplikaci inzulínu před diváky. Jsou 

neradi středem pozornosti a raději si inzulín aplikují někde v klidu. Proto je důležité 

jim bez jakéhokoliv problému nabídnou svůj kabinet nebo jiné klidné místo ve škole. 

Pokud má diabetik inzulínovou pumpu, jsou situace, kdy si ji odpojuje. V tomto 

případě je také nutné zajistit žákovi klidné a čisté prostředí. Musí si zalepit kanylu a 

udělat spoustu jiných věcí. Tudíž soukromí a vlídný přístup je na prvním místě.  
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6. V průběhu vyučování můžou nastat situace, kdy se diabetik necítí dobře. Buď má 

nízkou nebo naopak vysokou hladinu glykémie a potřebuje se najíst, napít, změřit si 

glykémii nebo si dojít na toaletu. Snažme se diabetikovi vyjít vstříc, pokud si to 

situace žádá. Jestliže má diabetik špatný den a potřebuje si odskočit z hodiny 

vícekrát, umožněme mu to. Chci podotknout, že pokud je těchto výjimek využíváno 

příliš často, měl by se upozornit rodič dítěte. Může to být zapříčiněno buďto 

zhoršením stavu diabetu nebo pouze snahou vyhnout se hodině a vyučování.  



72 

 

 

7. V tomto slidu se zaměřím nejdříve všeobecně na stravování diabetiků. Zmíním se, 

že je důležité 6x denně pravidelně jíst určité množství jídla. K tomu se tedy vztahuje 

i jídlo ve školní jídelně. Pokud musí jít diabetik na oběd v jiný čas, než chodí ostatní 

musí mu to být umožněno. Většinou se jedná o to, že žák opustí vyučování o pět 

minut dříve, než hodina končí a dojde si na oběd. Je povolené, že přijde o chvilku 

déle na další hodinu, ale nesmí to být déle jak 10 minut. Pokud má žák své jídlo 

z domova a nechodí do školní jídelny, snažte se najít vhodné místo, kde se v klidu 

nají a bude mít možnost si jídlo ohřát. Pokud vaše školí jídelna ve škole umožňuje 

donést si vlastní jídlo je to jedině dobře a diabetik se může v klidu najíst s ostatními. 

Tady bych opět zmínila psychickou stránku této nemoci. Pokud může diabetik jíst 

společně s ostatními a trávit společný čas, je to pro něj velká úleva a má z toho velmi 

dobrý povit. Necítí se dostrčený, vyloučený nebo jinak poškozený. 
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8. Jak jsem již zmínila, během vyučování může dojít ke zvýšení nebo snížení hladiny 

cukru v krvi. Vysvětlím pojmy hypoglykémie a hyperglykémie. Dále v bodech 

řeknu, jak postupovat, pokud takové komplikace nastanou. Takové to situace se musí 

řešit ihned bez prodlevy, ať už se ve třídě děje cokoliv.  

Vždy se po prodělané hypoglykémii nebo hyperglykémii musí zavolat rodičům a dítě 

nesmí nikdy samo opustit školu. Vždy musí mít doprovod.  

Zde bych také navrhla, jak spolužákům diabetického dítěte mohou v takovýchto 

situacích pomoci samy děti. Řekla bych základní pravidla a klidně nějak na nástěnku 

napsala stručný manuál a pravidla, jak při takových situacích postupovat. 
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9. Na konci přednášky udělám shrnutí. Zdůrazním a zopakuji nejdůležitější informace 

a postupy. Nechám čas na dotazy a diskusi.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala tématem dětí na základní škole, které trpí 

onemocněním diabetes mellitus 1.typu. práce je členěna na dvě hlavní části, a to na 

teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány obecné informace o diabetu, jako 

například výživa těchto dětí, stravovací návyky a potřeby ve škole i mimo ni. Velká část 

teoretické části je věnována edukaci a psychickému stavu dětí s tímto onemocněním. 

Neopomenula jsem napsat kapitolu, ve které se zaměřuji na diabetické dítě ve škole. 

Praktická část je zaměřena na výzkum. Jednalo se o kvalitativní výzkum formou 

nestrukturovaného rozhovoru s dvanácti žáky různých základních škol.  

Pro tuto práci byl stanoven jeden hlavní cíl práce a tři cíle vedlejší. Hlavní cíl bylo 

zjistit, jaké mají žáci s tímto onemocněním potřeby na základní škole. Podařilo se mi zjistit, 

že všech 12 dotazovaných má nějaké potřeby. Vyplynulo, že nejdůležitější pro žáky je 

možnost mít neustále mobilní telefon na lavici. Toto mi odpovědělo 10 dětí z 12. Mají pocit, 

že si mohou kdykoliv zavolat pomoc, ať už rodičům nebo někomu jinému. Další důležitá 

potřeba pro žáky je vědomí, že mohou jíst a pít během hodiny. Když se jím udělá špatně 

a cítí nízkou glykémii mohou se bez optání dojíst. Toto mi odpovědělo 9 z 12 žáků.  

Díky diplomové práci a tématu, které jsem si zvolila jsem se dozvěděla nesmírně 

důležité a zajímavé informace, proto jsem ve své diplomové práci vytvořila přednášku pro 

učitele na základních školách. Během přednášky se dozvědí, jak pracovat s diabetický 

dítětem a jak se k němu chovat. Učitelé se během přednášky zdokonalí ve svých znalostech 

o diabetu a proniknout do smýšlení dětí trpcí diabetem 1. typu. Dotazované děti se svěřovaly 

s pocity a s tím, jak se s nemocí vyrovnaly a vyrovnávají. Je neuvěřitelné, jak dobře je na 

tom většina po psychické stránce a tolik zvláštních potřeb nemají. Snaží se být jako ostatní 

vrstevníci a nemocí se nechtějí nechat ovládat.  
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Seznam příloh 

Rozhovor č.1 

Muž 14 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Diabetes mi zjistili, když mi bylo 12 let. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Nejdříve mi základní věci řekl pán doktor v nemocnici, poté edukační sestra a rodiče 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Vše jsem se naučil hned v nemocnici. Neměl jsem problém s měřením a hypoglykémie 

je „divný“ stav těla, takže to na sobě poznám taky hned. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Inzulínové pero používám. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Normálně ve třídě před ostatními spolužáky. Nedělá mi to vůbec problém. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Myslím si, že ne. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Myslím, že můj den je úplně stejný, jen se můžu kdykoliv najíst a napít. To u ostatních 

někteří učitelé nemají rádi, ale u mě s tím problém nemají.  

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Nemám. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 



80 

 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Vlastní jídlo si nenosím nikdy. Vždy se dá porce sacharidů nějak udělat z jídla ve školní 

jídelně. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Já sám.  

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Řekl bych, že ne. Chovají se pořád stejně. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Občas se mě někdo na něco zeptal, když jsem měl diabetes chvilku, ale teď se na nic 

neptají. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano. 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Posiluji, ale teď to moc nejde. Nemám doma vybavení a do posilovny nemůžeme. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Naprosto žádné. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano, už v nemocnici jsem potkal diabetiky. Máme i facebookovou skupinu s lidmi ze 

stejného okresu. Je nás tu docela dost. (smích) 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Nemám 
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O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Hlavně nesmím zapomenout inzulín. Potom čtečku, telefon, svačinu a něco sladkého, 

kdybych měl hypo.  

Rozhovor č.2 

Žena 13 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: V 9 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: DIA sestřička v nemocnici mi řekla asi nejvíc informací a potom rodiče, ty se hodně 

zajímali a vše mi vysvětlovali. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii jsem se naučila měřit už v nemocnici a hypoglykémii poznám od záchytu. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Používám inzulínové pero. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Jak kdy. Někdy ve třídě, ale když můžu raději odcházím třeba do šatny, kde mám klid a 

nikdo na mě nekouká. Není mi příjemné, když na mě někdo kouká, ale někteří učitelé 

nechtějí, abych odcházela ze třídy.  

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Můžu mít telefon pořád na lavici a kdykoliv zavolat mamce, když se necítím dobře. Pak 

si také můžu kdykoliv změřit glykémii během hodiny.  

O: Máte asistenta pedagoga? 
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Od: Nemám 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Nevím, svoje jídlo si nenosím. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Řekla jsem jim to sama, ale byla se mnou ve škole maminka a pomohla mi. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Občas se chovají jinak, tak „nehezky“. Mají narážky na to, že si píchám inzulín. Myslí 

si, že jsem „jiná“. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Moje kamarádka se docela zajímá a občas se na něco zeptá, jinak ne. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ne 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Při tělocviku necvičím, když se necítím dobře. Ale je to hodně málo. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano znám, ale nijak se nebavíme. Jen o nich vím. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Nemám 
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O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Vždycky si kontroluji, že mám inzulínové pero, glukometr, svačinu, pití, telefon a 

hroznový cukr. To je rychlá záchrana na všechno.  

Rozhovor č.3 

Žena 8 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Ve třech letech mi zjistili diabetes. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Hlavně maminka s tatínkem. Jinak lékaři v nemocnici. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii si umím změřit asi od 5 let a hypoglykémii na sobě poznám od té doby, co si 

pamatuji, ale přesně rok nevím. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Používám inzulínovou pumpu a selfmonitoring. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Odpojuji ji když jdu do sprchy a nebo při plavání v bazénu. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Od té doby, co chodím do školy mám inzulínovou pumpu. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Mohu mít mobilní telefon na lavici a kdykoliv se mohu dojíst. 

O: Máte asistenta pedagoga? 
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Od: Ano 

O: S čím ti pomáhá? 

Od: Když se necítím dobře pracuje se mnou pomaleji a pomáhá mi, pokud mám problém 

s pumpou. Není potřeba pořád volat rodičům a vždy mi pomůže ona. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ne 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Ano můžu. Ve školní jídelně mi jídlo ohřejí a jím s ostatními spolužáky. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Rodiče hned v první třídě. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Nechovají. Berou mě stejně. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Občas, jen když se něco děje. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Hraji badminton a dělám atletiku. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Při nižší glykémii se dojím, počkám a poté pokračuji s ostatními. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Naštěstí ne. 



85 

 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano, mám i nejlepší kamarádku s diabetem. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Mám celiakii. Proto mám i svoje jídlo ve škole. 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Telefon, jídlo a glukometr. 

Rozhovor č.4 

Žena 13 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Diabetes mi zjistili ve 2,5 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Nejvíce mi řekli rodiče, ale také edukační sestřička. Úplné začátky si ale nepamatuji. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii si umím změřit od 4 let a hypoglykémii na sobě poznám už od začátku. Vždy 

mě velmi bolí nohy. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Mám inzulínovou pumpu. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Když se sprchuji nebo koupu. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Něž jsem měla inzulínovou pumpu, aplikovala jsem si inzulín ve třídě. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Ne nemám. 
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O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Můžu mít mobilní telefon na stole a pokud mám hypoglykémii mohu se dojít kdykoliv. 

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne nemám.  

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Občas ano. 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Ano můžu. Dokonce kvůli mně přikoupili mikrovlnku.  

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Já sama jsem jim řekla o diabetu. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Chovají se stejně. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Řekla bych, že ne. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Tancuji latinsko-americké tance. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Při nižší glykémii odpočívám a při vyšší netancuji vůbec. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 
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Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano znám. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Celiakie 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Glukometr, čtečku, oběd, svačinu  

Rozhovor č.5 

Žena 10 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Nedávno, takže mi bylo deset let. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Nejvíce mi toho vysvětlil můj ošetřující lékař. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Při záchytu v nemocnici se mě snažili naučit vše, ale nejlepší je praxe v životě. DM 

mám 6 měsíců, myslím, že hypoglykémii poznám, ale občas to je složitější. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Inzulínové pero 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Ve škole jsem byla jen pár týdnů, kvůli Covidu, ale chodila jsem do kabinetu třídní 

učitelky. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám  
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O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Maminka sepsala manuál pro všechny, kdykoliv se můžu změřit, napít a najíst. Vždy 

mám telefon na lavici.  

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne nemám. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Když mám svoje, nebyl s tím zatím žádný problém. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Já sama. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Spolužáci mě obletují a pomáhají mi. Když potřebuji nosí mi hroznový cukr, ve škole 

jsem ale byla jen pár týdnů. Je Covid. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Ano 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ne 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Vím všeobecná omezení, ale je Covid, takže nemám zkušenosti 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 
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Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Zatím ne. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Mám sníženou funkci štítné žlázy, ale zjistili mi to už před diabetem. 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Hroznový cukr, inzulíny, pití, jídlo, čtečku a telefon 

Rozhovor č.6 

Muž 13 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Když mi bylo 11, tak mi zjistili diabetes. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Jako první záchranář v záchrance. Velmi mě uklidnil a byl hodný. Poté lékař a rodiče. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii hned druhý den a hypoglykémii jsem na sobě poznal cca 14 dní po záchytu. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Používám inzulínové pero. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Chodím do kabinetu. Nemám rád, když na mě koukají ostatní spolužáci. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Ne nemám. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 
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Od: Mám na lavici telefon. Kdykoliv jím a piji. Také se mohu změřit, když potřebuji. Teď 

už s tím nemá nikdo problém, ale ze začátku s tím měla jedna paní učitelka problém a 

nechtěla, abych jedl v hodině. Naštěstí mě už neučí. 

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne nemám. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ne 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Oběd si sním o velké přestávce ve škole. Většinou mám studený, jelikož si ho nemohu 

nikde ohřát. Do školní jídelny si nesmím přinést svoje jídlo. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví o tom. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Paní učitelka. Nerad o sobě mluvím před někým jiným. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Chovají se stejně, jako když jsem byl zdravý. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Celkem hodně, ale většinou se ptají paní učitelky. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Plavání a florbal. Chodím do sportovní třídy. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Zatím žádné nemám, ale bojím se, co se může objevit. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 
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Od: Zatím ne. 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Neznám. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Ne nemám. 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Vždy si sbalím čtečku, proužky na měření glykémie z krve, píchátko, inzulín, hroznový 

cukr, sušenky nebo banán. Sušenky jsem nosil i bez diabetu. (smích) 

Rozhovor č.7 

Muž 14 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Ve 12 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Lékař v nemocnici a rodiče. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii hned druhý den po záchytu a hypoglykémii jsem poznal cca 2 měsíce poté. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Mám inzulínovou pumpu. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Pouze při sprše. Je to cca 15 min denně. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Ze začátku jsem si aplikoval inzulín ve třídě. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám 
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O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Mám pití a mobilní telefon na lavici. Přednostně mohu chodit na oběd. 

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne nemám. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Pokud mám svoje jídlo není problém si ho ohřát a sníst s ostatními. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Rodiče 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Jsou vstřícnější a pomáhají mi. Jsou mnohem více ohleduplný. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Ano 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Jezdím na kole a v zimě lyžuji. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Často se při sportu kontroluji a měřím glykémii. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 
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Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano, znám 3 kluky. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Naštěstí ne. Diabetes mi stačí. 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Pití, svačinu, cukr, mobilní telefon. 

Rozhovor č.8 

Žena 8 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Diabetes mi byl zjištěný v 5 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Nejdříve rodiče a poté mi hodně řekla paní doktorka a edukační sestra. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémie jsem se naučila měřit hned po záchytu a hypoglykémii jsem poznala tak dva 

roky po zjištění. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Inzulínovou pumpu 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Při sprchování, při plavání a občas při tělesné výchově ve škole. Jsou aktivity, kdy mi 

pumpa překáží, tak si ji na ně občas sundám.  

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Ne nemám. 
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O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Mám vždy na lavici mobilní telefon, mohu kdykoliv při nízké hypoglykémii jíst. Před 

obědem mi paní učitelka dle instrukcí rodičů pošle inzulín. 

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne nemám 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Paní učitelka 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Chovají se stejně, jen si dávají pozor, aby mi nevytrhli kanylu při nějakém pohybu. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Myslím si, že ne. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ne 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Nemám 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Asi 5 dětí znám 
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O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Nemám 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Telefon, cukr, sušenku. Při tělesné výchově ledvinku na telefon a záslepku na kanylu. 

Paní učitelka má také cukr vždy při sobě. 

Rozhovor č.9 

Žena 7 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Zjistili mi diabetes ve 4 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Lékařka a rodiče. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Doma s rodiči jsem se naučila měřit zhruba v 5 letech a hypoglykémii jsem poznala 

chvilku po záchytu. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Mám inzulínovou pumpu. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Při koupeli a sprše. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Pumpu mám půl roku, ale dříve jsem si inzulín aplikovala ve třídě. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám omezení. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 
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Od: Mohu mít mobilní telefon na lavici. 

O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ne 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ne. Bydlím vedle školy, takže jím doma. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Rodiče 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Chovají se stejně. Je hodně online výuka. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Nezajímá. Jsme hodně doma kvůli Covidu. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ne 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Při tělesné výchově mi občas překáží pumpa. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Nemám 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 
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Od: Mobilní telefon, glukometr a cukřík. 

Rozhovor č.10 

Žena 10 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Diabetes mi zjistili, když mi byl jeden rok. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Vůbec si to nepamatuji, ale asi rodiče během doby, co jsem rostla. Byl mi jeden rok 

tenkrát. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Glykémii si změřím od 5 let a hypoglykémii poznám také cca od 5 let. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Mám inzulínovou pumpu. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Při sprchování. 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Dříve jsem chodila do kabinetu, ale spolužáci si o mě mysleli, že se vyhýbám vyučování, 

takže jsem ráda, že mám pumpu. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Nemám 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Nemám. Telefon musím mít v tašce a s jídlem v hodině mají také problém. Jím opravdu 

jen v nouzi, když cítím nízkou glykémii. 

O: Máte asistenta pedagoga? 
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Od: Nemám 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ne 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Jím ve třídě. V jídelně s tím mají problém z hygienických důvodů. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Já sama jsem jim to řekla. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Když mi není dobře jsou odtažitý a myslí si, že jsem divná, ale jinak se chovají normálně 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Nezajímají. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Dělám mažoretky. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Když mám vysokou glykémii, tak raději nesportuji. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Jasně že ano. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 
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Od: Od malička mám celiakii. 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Vždy mám hroznový cukr, glukometr, telefon, svačinu 

Rozhovor č.11 

Muž 10 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Diabetes mi zjistili v 6,5 letech. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Lékařka v nemocnici a maminka. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Vše jsem se naučil v nemocnici po záchytu. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Inzulínové pero 

O: Kde si ve škole aplikujete inzulín? (pokud nemáte inzulínovou pumpu) 

Od: Ve třídě před ostatními spolužáky. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Ano mám. 

O: Pokud ano, jaká to jsou? 

Od: Při glykémii nad 12,8 mmol/l mě nesmí paní učitelka zkoušet, a naopak při glykémii 

pod 3,8 mmol/l čeká, než se budu cítit lépe. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Mám mobilní telefon a jídlo. I spolužáci si mohou něco zakousnout. Když můžu já, 

mohou i oni. Takhle to nastavila paní učitelka. 
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O: Máte asistenta pedagoga? 

Od: Ano. Moje maminka je moje asistentka. Pomáhá mi se vším, co potřebuji. Hlídá mi, kdy 

si mám píchnout inzulín. Kontroluje také kdy a co jím.  

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ano 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Ano, ale vždy to řeší maminka. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Já sám společně s maminkou. 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Spolužáci mě obdivují, že to zvládám. Jsou hodní. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Ano, ptají se hodně. 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Hraji baseball. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Zatím ne, ale na fotbale mě například odmítli.  

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Ne 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 
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Od: Ano znám pár dětí. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 

Od: Nemám 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Telefon a svačinu a pitíčko caprisone na nízkou glykémii. Nechutná mi hroznový cukr. 

Rozhovor č.12 

Muž 7 let 

O: V kolika letech Vám byl zjištěný diabetes? 

Od: Když mi bylo 2,5 roku. 

O: Kdo Vám vysvětlil, jakou nemocí trpíte? 

Od: Maminka. Je lékařka na diabetologii. 

O: Kdy jste se naučili měřit glykémii a poznat na sobě hypoglykémii? 

Od: Zhruba v 5 letech jsem se naučil měřit glykémii a hypoglykémii poznám cca 1 rok. 

O: Jaký máte druh léčby? (inzulínová pumpa, aplikace pomocí inzulínového pera,..) 

Od: Mám inzulínovou pumpu. 

O: Pokud máte inzulínovou pumpu, odpojujete ji v některých situacích? 

Od: Odpojuji ji při plavání a sprše. 

O: Máte nějaké omezení ve škole? 

Od: Ne nemám. 

O: Je Váš školní den v něčem jiný než u zdravého spolužáka? (máte například nějaké 

výjimky od ostatních, možnost mobilního telefonu na lavici nebo konzumace jídla během 

hodiny, atd..) 

Od: Mám mobilní telefon na lavici, kdykoliv můžu zavolat domu. Mám taky vždycky 

nachystaný hroznový cukr.  

O: Máte asistenta pedagoga? 
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Od: Ne nemám. 

O: Stravuješ se ve školní jídelně? 

Od: Ne 

O: Pokud máte vlastní jídlo, smíte ho jíst v jídelně s ostatními spolužáky? 

Od: Ano, jídlo mi ohřívají a jím v jídelně s ostatními. 

O: Ví Vaši spolužáci, že máte diabetes? 

Od: Ano ví. 

O: Kdo jim o Vaší nemoci řekl? 

Od: Maminka 

O: Chovají se k Vám spolužáci jinak než k ostatním spolužákům? 

Od: Spolužáci se vsází, kolik cukříku si mám vzít, když mi volá maminka. 

O: Zajímají Vaše spolužáky nějaké informace ohledně diabetu? 

Od: Ano 

O: Věnujete se aktivně nějakému sportu? 

Od: Ano 

O: Pokud ano, jakému? 

Od: Chodím na plavání a atletiku. 

O: Máte nějaká omezení při sportu? (například i při tělesné výchově ve škole) 

Od: Rodiče mě hlídají při sportu a říkají, kdy mám a nemám cvičit. 

O: Prodělali jste někdy těžkou hypoglykémii ve škole? Jak se taková situace řešila? 

Od: Zatím ne. 

O: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má stejné onemocnění? 

Od: Ano, mám kamaráda s diabetem. 

O: Máte nějaká přidružení onemocnění k diabetu?  (celiakie, poruchy štítné žlázy, atd..) 
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Od: Nemám 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Telefon, hroznový cukr, svačinu, oběd a glukometr. 

 

 


