
SOUHRN 

 

Problém: Aerobní vytrvalostní cvičení je tradičně považováno za nejlepší druh pohybové aktivity 

u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Nejčastěji doporučovanou formou je kontinuální 

trénink na určité intenzitě zátěže. Intervalový trénink patří mezi méně využívané způsoby, 

přestože se řadí mezi prokazatelně účinné, díky možnosti trénovat na vyšších intenzitách 

zátěže. 

 

Hypotéza: Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených 

dietou a perorálními antidiabetiky (PAD) má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení stavu 

pacientů s DM2 daného metabolickou kompenzací a na jejich antropometrické a zátěžové 

parametry. Představená pohybová terapie vede v krátkodobém horizontu ke zlepšení a v 

dlouhodobém horizontu k udržení jejich zdravotního stavu. 

 

Cíl: Cílem disertační práce je prokázat pozitivní vliv dlouhodobé individuálně dávkované 

pravidelné pohybové terapie na stav pacientů s DM 2. 

 

Metoda: Výzkumný soubor je tvořen pacienty (muži i ženami) s diagnózou DM2T po 

vysazení inzulinoterapie a její náhradou perorálními antidiabetiky. Skupina 31 pacientů 

léčených PAD, dietou a dosud vykonávaným pohybovým režimem je srovnávána se skupinou 

31 pacientů léčených dietou, PAD a definovanou pohybovou terapií. U všech pacientů byly 

před zahájením, v průběhu programu v okamžiku 3 měsíce od začátku a na jeho konci 

v okamžiku jeden rok, získány anamnestické údaje, změřena antropometrická měření a 

provedena komplexní interní, biochemická vyšetření a zátěžový test na bicyklovém 

ergometru. Vzájemné porovnání jednotlivých vzorků v čase bylo dále podrobeno 

statistickému šetření za účelem prokázání nebo vyvrácení předmětné hypotézy. 

 

Výsledky a závěry: Z vyhodnocení výsledků pro jednotlivá porovnání vyplývá, že se 

podařilo nalézt množinu veličin, pro něž je statisticky významný rozdíl mezi experimentální a 

kontrolní skupinou. Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 

léčených dietou a perorálními antidiabetiky má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení 



zdravotního stavu hodnoceného metabolickou kompenzací a na zátěžové a antropometrické 

parametry u pacientů s DM2.  

Představená pohybová terapie vede v krátkodobém horizontu ke zlepšení a v dlouhodobém 

horizontu k udržení jejich zdravotního stavu. 
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