
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 

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 

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? 

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 

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? 

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. 

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. 

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? 

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  

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? 

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..) 

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? 

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 

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? 

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. 

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 

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..) 

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..) 

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? 



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..) 

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. 

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? 

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? 

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..) 

Od: Nemám 

O: Co vše si ráno nesmíte zapomenout, když jdete do školy? (nějaké cukříky, telefon..) 

Od: Telefon, hroznový cukr, svačinu, oběd a glukometr. 

 

 


