
ABSTRAKT 

Úvod: Téma práce je zaměřeno na kompenzaci onemocnění Diabetes Mellitus 1. typu v 

průběhu a po ukončení fyzické aktivity. Pro kvalitní život s diabetem 1. typu je důležité 

pochopit účinek inzulínu, znát obsah sacharidů a glykemický index v jednotlivých potravinách 

a především provádět častý selfmonitoring, který napomáhá předcházet hypoglykemiím. 

Cíle: Cílem výzkumu je zjištění, jak u pacientů s onemocněním Diabetes Mellitus 1. 

typu ovlivňuje fyzická aktivita hladinu glykémie resp. spotřebu inzulínu. Dále zjištění, zda 

sportovci s DM1 dokáží správně odhadnout dávku inzulínu a příjem sacharidů před fyzickou 

aktivitou a zda mají problém s prevencí hypoglykemie v průběhu a po fyzické aktivitě. 

Metody: Tato bakalářská práce probíhala v rámci výzkumného záměru III. interní 

kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2. Získaná data byla zpracována jako 

kazuistiky u tří pacientů s onemocněním Diabetes Mellitus 1. typu a jsou zobrazeny ve formě 

tabulek. Každá tabulka popisuje jednotlivý den pacienta a obsahuje informace o hodnotě 

glykémie, dávce inzulínu, počtu přijatých kJ, počtu přijatých sacharidů, druhu fyzické aktivity 

a počtu anaerobních a aerobních kroků v každé hodině. 

Výsledky: Pacienti s DM1 jsou si vědomi toho, že by měli přizpůsobovat bazální i 

bolusovou dávku inzulínu před plánovanou sportovní aktivitou, ale již si nejsou jisti, jak toho 

správně docílit. Proto u nich dochází k častým hypoglykemiím i hyperglykemiím v průběhu a 

po ukončení fyzické aktivity. Získání kvalitních dat pro vyhodnocení režimu, v důsledku 

nedostatečného zápisu pacientů do diabetického deníčku, je velmi složité. 

Závěr: Prevence hypoglykemií je zcela zásadní, protože její riziko je zvyšováno každou 

předcházející hypoglykemii. Tento stav může vyústit v syndrom nerozpoznané 

hypoglykemie, který je léčitelný, ale často vede k ukončení sportovní činnosti. Rozpoznání 

hypoglykemie při sportu může být někdy problematické, protože její příznaky jsou podobné 

jako slabost, únavnost, pocit hladu a pocení doprovázející sportovní činnost.  
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