
Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou gestačního diabetu mellitu, zejména 

vlivem rizikových faktorů a dietních opatření před a v průběhu těhotenství. Cílem této 

práce je identifikace možných rizikových faktorů, které by mohly hrát roli na vzniku 

a  eventuální progresi gestačního diabetu. Přímo k tomuto cíli se vztahuje většina mých 

hypotéz. Dílčím cílem a související hypotézou je míra informovanosti žen o problematice 

tohoto onemocnění. 

Má práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

shromážděny a shrnuty dostupné aktuální informace o gestačním diabetu. GDM je porucha 

tolerance sacharidů, která je diagnostikována v těhotenství pomocí screeningového 

vyšetření (nejčastěji ve 24. – 28. týdnu), a po porodu odeznívá. Značná rizika představuje 

pro ženu i pro plod jak v průběhu těhotenství, tak i po porodu. V budoucnosti je největším 

rizikem ohrožení vznik diabetu mellitu 2. typu. Prvotní zásadou v léčbě je úprava stravy 

a životního stylu. Dietní systém je upraven v množství příjmu sacharidů a v jeho rozložení 

do více menších denních dávek. Pokud toto opatření není dostačující, je zahájena léčba 

inzulinem.  

V praktické části práce jsou porovnávána, pomocí retrospektivní analýzy 

anamnestických dat na podkladě dotazníkového průzkumu, dvě skupiny respondentek – 

zdravé matky v těhotenství a matky v těhotenství s gestačním diabetem. Data jsou získána 

z Gynekologicko–porodnické kliniky VFN v Praze. Výsledky tři hypotézy potvrzují, jednu 

vyvrací a poslední nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. Hypotézy, které se potvrdily, dokazují, 

že u žen s GDM je vyšší průměrný věk o 3 roky (34 let), vyšší hodnota body mass indexu 

(BMI 25), a častější konzumace sladkostí a slazených nápojů před otěhotněním, než u žen 

bez GDM. Z hypotézy, která se nepotvrdila, vyplývá, že ženy s těhotenskou cukrovkou se 

před otěhotněním věnovaly sportu častěji, než ženy bez cukrovky. Poslední hypotéza 

ukazuje, že míra informovanosti o tomto onemocnění se pohybuje v rozmezí 40 – 48 % 

a vyšší míru informovanosti mají ženy, kterým byla těhotenská cukrovka diagnostikována.  
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