
 
 

  

Abstrakt 

    Bakalářská práce je věnovaná tématům diabetes mellitus 2. typu, obezitě a pitnému režimu 

z pohledu nutričního terapeuta. 

    Cíl bakalářské práce: Porovnání pitného režimu u obézních a neobézních diabetiků              

2. typu.  

    Metodika: Praktická část bakalářské práce porovnává pitný režim obézních a neobézních 

diabetiků 2. typu. Sleduje kvalitu a kvantitu pitného režimu probandů. V diabetologické 

ambulanci IV. interní kliniky VFN bylo osloveno 16 diabetiků 2. typu. 8 probandů dokončilo 

výzkum a jejich výsledky jsou interpretovány v bakalářské práci. Účastnici vyplnili 

sedmidenní zápis před a po edukačním semináři. Zapisovali množství a druh vypitých 

nápojů. Před edukací vyplnili dotazník číslo 1, který byl zaměřen na povědomí pacientů          

o pitném režimu při onemocnění diabetem 2. typu. Po edukaci vyplnili dotazník číslo 2, který 

zkoumal náročnost sledování dodržování pitného režimu. Zjišťoval, zda se probandi 

zamysleli nad svým pitným režimem při jeho zapisování a jakou měli motivaci zúčastnit se 

edukačního semináře.  

    Výsledky: Pro účel bakalářské práce a interpretaci výsledků byli probandi rozděleni           

na obézní a neobézní. Pitný režim neobézních diabetiků byl lepší po kvantitativní                        

i kvalitativní stránce. Obézní probandi pili po edukačním semináři průměrně 77 % svého 

doporučeného příjmu tekutin. Jeden z obézních respondentů nezměnil kvalitu nápojů a dále 

konzumoval slazené nápoje, které v jeho pitném režimu představovaly hlavní zdroj tekutin. 

Neobézní respondenti pili průměrně 92 % svého doporučeného množství tekutin. Kvalita 

nápojů neobézních odpovídala doporučení při onemocnění diabetem 2. typu. Pokud nebude 

hodnocena celá skupina ale jednotlivci, jsou výsledky následující: pitný režim před edukací 

splnilo 37,5 % dotazovaných a po edukaci 50 %.  

    Bakalářská práce ukázala, že je třeba věnovat pitnému režimu dostatečnou pozornost           

a je nutné klást důraz na jeho dodržování po stránce kvantitativní i kvalitativní. Naučit 

pacienty vybrat si v praxi z většího množství produktů ty, které jsou pro ně vhodné 

z hlediska zdravotního i chuťových preferencí. Téma pitného režimu by mělo být 

zdůrazňováno na každém edukačním semináři diabetiků.   

 

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, pitný režim, nápoje, edukace 

           


