
Abstrakt: 

Problematika výživy není snadným tématem, a je o to náročnější, pokud se týká osob, 

u kterých je nutné zohlednit období sénia. Navíc pokud toto období života doprovází 

onemocnění diabetes mellitus, důležitost výživy významně narůstá.  

Diabetes mellitus je onemocněním, které je dnes velmi diskutovaným tématem, 

protože čísla znázorňující výskyt diabetu se stále zvyšují a diabetes se stává civilizačním 

onemocněním.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část, která zahrnuje poznatky 

o diabetu mellitu a jeho léčbě, ale také pojednává o aspektech stárnutí a životě v pobytových 

zařízeních. 

V praktické části jsou obsaženy mnou zkoumané výsledky. Ke zjištění cíle byla 

použita kvantitativní metoda dotazníkového šetření. Dotazník je koncipován tak, aby postihl 

možnou rozdílnost postojů obou skupin dotazovaných. Ke zpracování bylo použito 110 

vyhovujících zcela vyplněných dotazníků. V dotazníku jsou obsaženy otázky o způsobu 

stravování, léčbě diabetu mellitu, informovanosti seniorů, ale také o pitném režimu a 

pohybové aktivitě. Dále byl ke zjištění cíle použit protokol, který zahrnoval otázky týkající se 

stravování, personálního vybavení a provádění edukace v každém z 11 pobytových 

zařízeních. Výzkumné šetření bylo směřováno tak, abych dosáhla stanoveného cíle. Cílem 

této práce bylo zjistit, kým a jakým způsobem jsou senioři diabetici edukováni, a jak vnímají 

léčebná opatření a zda si uvědomují komplikace, které s sebou diabetes mellitus přináší. 

V praktické části této bakalářské práce bylo stanoveno šest hypotéz, které odpovídají 

na stanovený cíl této bakalářské práce. Hypotézami byly předpokládány aspekty týkající 

diabetu mellitu a jeho komplikací, dietní léčby, pohybové aktivity, edukace a využití 

nutričního terapeuta v pobytových zařízeních. 

Dotazníkovým šetřením jsme zjistili, že edukovanost seniorů není znepokojující, ať už 

bereme v úvahu obeznamování respondentů v oblasti dietní léčby, pohybu nebo komplikací, 

vždy výsledky poukazují na předávání informací ohledně zmíněných aspektů a porozumění 

jim ve většině případů. 

Překvapením bylo, že většina seniorů dodržuje léčebná opatření vztahující se na 

diabetes mellitus. Zde opět hovoříme o diabetické dietě, neméně důležitém pitném režimu a 

pohybové aktivitě. 



 

Závěrem pro praxi navrhujeme klást větší důraz na edukaci, seznamovat seniory 

s novinkami ve výživě a aktivněji začleňovat nutriční terapeuty do týmu pečujícího o klienty 

v pobytových zařízeních. 

 


