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Úvod
 Slovensko: 4,9%
 svet: 8,5 %

 1889 Minkowski, von Mehring
 1910 De Meyer
 1923 Banting

 vývoj inzulínu
 1982

 vývoj dávkovania inzulínu



Ciele maturitnej práce

Hlavný cieľ: 
teoretické poznatky študentov vs. praktické skúsenosti s 
diabetom

Čiastkové ciele: 
vedomosti študentov vs. poznatky z rôznych zdrojov
vplyv stresu, hormonálnej zmeny, pohybu, ochorenia, stravy 
s vysokým glykemickým na hladinu glykémie



Teoretická časť
Diabetes mellitus:
porucha látkovej premeny 
porucha inzulínu
dlhodobá hyperglykémia

a)1. typ

b)2. typ

c)LADA

d)tehotenská

Liečba: 
diéta, pohyb, lieky (inzulín, antidiabetiká)



Príznaky: 
7,00 mmol/l +
smäd
kŕče v nohách 
únava
strata hmotnosti

Faktory ovplyvňujúce glykémiu:
pohyb
stres
únava
potraviny
alkohol
ochorenie
hormonálne zmeny



Praktická časť
Materiál:
respondent, glukomer, prúžky, odberové pero, 
inzulínová pumpa 

Metódy: 
hypotéza, deskripcia, meranie hladiny glykémie, 
komparácia, dotazník

Časové trvanie: 3 mesiace

Hypotézy: 
Predpokladáme, že na základe získaných poznatkoch, by všetky 
faktory mali ovplyvniť hladinu glykémie.
Predpokladáme, že študenti strednej školy testovaní dotazníkom do 
ochorení Diabetes mellitus by mali mať základné vedomosti o tomto 
ochorení.





Výsledky

 
Dátum a hodnota glykémie 

 
19.12. 20.12.

pred desiatou 8,1 9,1

pred obedom 10 7,6

pred olovrantom 10 7,8

hodnota 

glykémie v 

mmol/l

Dátum a hodnota glykémie 

27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12.

pred raňajkami 5,9 5,9 5,3 6,3 5,6 5,9

pred desiatou 5,8 5,9 8,3 5,8 5,9 6,2

pred obedom 6 5,7 5,2 7,1 6,4 8,8

pred 

olovrantom
5,4 6,4 6,8 5,8 6,3 6

pred večerou 6,3 4,3 6,7 5,6 5,6 5,2

stres

hormonálna zmena



         dátum druh pohybu glykémia

17.10. telesná výchova 5,8

7.11. Posilňovňa 4,1

15.11. telesná výchova 5,3

21.11. Posilňovňa 5,3

1.12. Turistika 4,4

7.12. pratanie dreva 4,3 pohyb

 Doba počas dňa 

Dátum a hodnota glykémie

8.10.2019 9.10.2019 10.10.2019 11.10.2019

pred raňajkami 6,1 10,3 11,3 7,3

pred desiatou 6,8 7,6 6,8 10,4

pred obedom 8,3 5,8 5,7 5,8

pred olovrantom 11,1 6,8 9,9 7,6

pred večerou 4,3 8,9 13,3 10,1 ochorenie



Dátum Strava glykémia

25.10.
zemiakové lupienky

11,7

12.11.
biele pečivo

13,9

24.11.
Koláč

9,7

13.12.
zemiakové lupienky

8,9
potraviny s vysokým 
glykemickým indexom





Praktická časť

 stres 
 hormonálna zmena – bez zmeny
 pohyb 
 ochorenie 
 potraviny s vysokým glykemickým indexom 
 vedomosti študentov - dostatočné

Význam maturitnej práce:

 predchádzanie zvýšenej/zníženej glykémii 
 rozšíriť vedomosti študentov



Záver
 ciele – splnené
 hypotézy – 4/5 splnené
 fakty teoretické = fakty z praxe
 vedomosti študentov = dostatočné

 využitie v praxi
 šíriť osvetu o ochorení
 poznatky využiteľné aj v živote zdravého človeka
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