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Abstrakt 
Bakalářská práce pojednává o onemocnění Diabetes Mellitus a jeho nutričních 

požadavcích. V rámci bakalářské práce byla vytvořena databáze potravin a webová aplikace 

pro výpočet sacharidových výměnných jednotek. Následně byla aplikace testována společně 

se simulací diabetu 1. typu s využitím inzulinové pumpy MiniMed Paradigm Veo, senzoru 

pro kontinuální monitoring glykémie a glukometru Contour Link. Dávky inzulinu a hodnoty 

výměnných jednotek byly indikovány diabetoložkou MUDr. Naděždou Filákovou.  

 

 

Abstrakt 
The Bachelor thesis deals with Diabetes Mellitus and its nutritional requirements. In terms of 

the thesis, a food database and a web application for the calculation of carbohydrate exchange units 

were developed. Subsequently, the application was tested together with a simulation of type 1 

Diabetes using the MiniMed Paradigm Veo insulin pump, continuous glucose monitor and the Contour 

Link  glucometer. The insulin dose and the values of exchange units were indicated by diabetologist 

Naděžda Filáková, MD. 
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Úvod 
Prevalence onemocnění diabetes mellitus celosvětově narůstá. Dle světové 

zdravotnické organizace (WHO, World Health Organization), byl v roce 2014 celosvětový 

výskyt tohoto onemocnění odhadnut u 9 % dospělé populace1. V České republice byl v roce 

2000 počet nemocných s tímto onemocněním 336 000. WHO odhaduje v roce 2030 nárůst 

celkového počtu nemocných v České republice na 441 000.  

V dnešní době rozlišujeme dva základní typy diabetu, Diabetes mellitus 1. typu (dále 

jen DM 1. typu a 2. typu). Pro tuto práci jsme se zaměřili především na DM 1. typu patřící 

mezi autoimunní, inzulin-dependentní2 onemocnění. DM 1. typu nelze vyléčit, pouze 

kompenzovat pomocí různých pomůcek či metod, které se neustále vyvíjejí. Mezi technické 

kompenzační pomůcky řadíme glukometry, inzulinová pera, inzulinové pumpy a senzory pro 

kontinuální monitoring glykémie. Kompenzaci diabetika můžeme zlepšit i teoretickými 

znalostmi sacharidových výměnných jednotek a významu glykemických indexů potravin. 

Diabetik má o to větší šanci na uspokojivou kompenzaci, o co více znalostí z oblasti nutrice, 

fyziologie i technických řešení léčby diabetu má. 

V teoretické části bakalářské práce je nastíněna obecná problematika tohoto 

onemocnění a možných komplikací, ale zejména je věnovaná nutričním požadavkům, které 

tvoří hlavní těžiště této práce. Porozumění této problematiky je zásadní pro zlepšení 

kompenzace diabetu, pro aplikování přesné dávky inzulinu a zamezení vzniku 

hyper/hypoglykémií.  

Cílem praktické části práce je navrhnout a zrealizovat aplikaci, která bude obsahovat 

modulární databázi potravin a jejich nutričních hodnot. Aplikace umožní snadné vyhledávání 

a editování potravin. Součástí aplikace bude také kalkulátor výměnných sacharidových 

jednotek. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 18+ 

2
 Závislý na inzulinu 
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Cíl práce 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro automatizovaný výpočet sacharidových 

výměnných jednotek dle následujících zásad pro vypracování. 

1. Rešerše a zhodnocení současného stavu problematiky. 

2. Úvod do diabetologie, onemocnění, léčba, monitoring, význam nutričních požadavků.  

3. Význam sacharidových výměnných jednotek.  

4. Návrh a realizace aplikace pro automatizovaný výpočet výměnných jednotek. 

5. Testování aplikace a zhodnocení dosažených výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura práce 

Teoretická část bakalářské práce je členěna do 2 kapitol. První kapitola je vyhrazena pro 

obecný popis onemocnění Diabetes mellitus – popisuje vznik, příznaky, léčbu a kompenzační metody. 

Druhá kapitola je zaměřena na nutriční požadavky, výměnné jednotky a glykemický index. Praktickou 

část tvoří jedna kapitola členěna na podkapitoly pojednávající o tvorbě aplikace. Konec práce tvoří 

závěr a přílohy práce.  
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1 Úvod do diabetologie 

1.1 Anatomie a fyziologie pankreatu 

Slinivka břišní, (latinsky pankreas) je protáhlá, u dospělého jedince asi 25 cm dlouhá žláza, 

vážící přibližně 75 g. Je uložena pod brániční klenbou, mezi žaludkem, slezinou a dvanácterníkem. 

Pankreas má laločnatou strukturu, anatomicky se skládá z hlavy – caput pancreatis, těla – corpus 

pancreatis a osasu – cauda pancreatis. Vývody z lalůčků se spojují postupně ve velký a malý vývod, 

který tvoří dva kanály. První kanál ductus pancreaticus je hlavní vývodný kanál o průměru 2 až 3 mm 

a druhý je přídavný kanál – ductus pancreaticus accessorius, přídavný kanál. Pankreas je žláza 

smíšená, skládá se tudíž z exokrinní i endokr  inní části [8, 9, 10, 14]. 

Obrázek 1 Anatomie slinivky [14] 



 19  

 

1.1.1 Pars exocrina pancreatis 

Pars exocrina pancreatis je část žlázy, která produkuje enzymy a bikarbonáty důležité pro 

neutralizaci kyselého žaludečního chymu a rozklad živin. Vylučování pankreatických šťáv je řízeno 

psychickými a reflexními podněty – reflexně převážně kyselých chymem žaludku, který 

v dvanácterníku aktivuje receptory, které stimulují vyloučení hormonu sekretin, který dál stimuluje 

pankreas k tvorbě a uvolnění pankreatických šťáv. 

Pankreatická šťáva obsahuje hydrogenuhličitanové ionty nezbytné pro neutralizaci kyselého 

pH chymu žaludku, a vytváří zásadité prostředí potřebné pro aktivaci dalších trávicích enzymů. 

Podrážděním receptorů v dvanácterníku dochází taktéž k uvolnění dalšího hormonu, cholecystokininu 

– zajišťujícího produkci pankreatických proteolytických proenzymů, které jsou sekretovány do 

duodena (dochází ke konverzi trypsinu z trypsinogenu, chymotrypsinu chymotrypsinogenu a 

karboxypeptidáz z prokarboxypeptidáz. 

Tyto tři enzymy štěpí peptidy, organické součástí bílkovin, na jednotlivé aminokyseliny. 

Pankreatická šťáva dále obsahuje elastázu (rozkládá v dvanácterníku elastin, ribonukleázu 

a deoxyribonukleázu, které rozkládají DNA a RNA, lipázu, která rozkládá tuky na glycerol a mastné 

kyseliny a amylázu, která rozkládá škrob na jednoduché sacharidy [10, 14]. 

1.1.2 Pars endocrina pancreatis 

Pars endocrina pancreatis je endokrinní část tvořena shluky buněk nazývané Langerhansovy 

ostrůvky. Langerhansovy ostrůvky obsahují buňky typu A (Alfa), B (Beta) a typu D (Delta). Buňky 

typu A produkují hormon glukagon, který při poklesu hladiny cukru v krvi uvolňuje a štěpí zásobní 

glykogen z jater. Buňky typu B produkují hormon inzulin. Inzulin hladinu cukru v krvi snižuje 

zvýšením spotřeby cukru buňkami těla. Buňky typu D vylučují hormon somatostatin, který podle 

potřeby upravuje činnost buněk A a B [10, 14]. 

1.2 Patologie pankreatu 

Onemocnění slinivky mohou být různorodá – jako každý orgán, může být postihnuta zánětem, 

degenerativním či nádorovým onemocněním, akutní a chronická pankreatitida a stále častější 

autoimunitní pankreatitida. Autoimunitní pankreatitida bývá reakcí organismu na prodělanou infekci 

nebo zánět. Tělo samo vytváří protilátky, které narušují strukturu L.O., přesněji buněk typu B, slinivka 

následně není schopna produkovat inzulin v takové míře, v jaké je potřeba, nebo ho není schopna 

vyprodukovat vůbec, což má za následek onemocnění diabetem I. typu. Diabetes mellitus 1. typu se 

proto právem řadí mezi autoimunní onemocnění [18]. 

 

 

 



 20  

 

1.2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém slinivka břišní, blíže Langerhansovy ostrůvky, buňky 

typu B, nevytváří dostatečné množství inzulinu (DM 1. typu), nebo je inzulinu dostatek, ale 

organismus ho neumí plně využít (DM 2. typu). Hospodaření s glukózou je vysvětleno v kapitole 

2.11.1 [1, 2, 3, 4, 12]. 

V současné době se nejvíce vyskytují dva základní typy diabetu, DM 1. a 2. typu. Méně často se 

vyskytuje gestační diabetes, který se projevuje jen v období gravidity. Placenta v těhotenství 

produkuje velké množství hormonů, které mohou účinkovat opačně než inzulin, což vede ke zvýšení 

hladiny cukru v krvi. Projevuje se až ve druhém trimestru gravidity, děti se rychleji vyvíjejí  

a v dospělosti mají vyšší riziko vzniku diabetu 2. typu, vzniku obezity či hypertenze. Gestační diabetes 

se nejčastěji léčí dietním opatřením [15]. 

1.3 Diabetes mellitus 1. typu 

1.3.1 Vznik 

DM 1. typu je zapříčiněn poškozením Langerhansových ostrůvků slinivky, B-buněk, které 

v prvotní fázi nemoci produkují inzulin ve snížené míře, posléze ho přestanou tvořit úplně. Vlivem 

nedostatku inzulinu nedochází k „otevírání“ buněk pro příjem glukózy. Buňky zůstávají uzavřené 

a glykémie stoupá. V důsledku chybějícího hormonu se nadbytečná glukóza neukládá ani do jater. 

Glykémie proto stoupá, i když člověk nepřijímá žádné sacharidy. Diabetes 1. typu se léčí pouze 

inzulínem a dietou, proto se označuje jako inzulin-dependentní diabetes, tzn. závislý na léčbě 

inzulínem. DM 1. typu řadíme mezi autoimunní onemocnění [1, 2, 3, 12]. 

DM 1. typu je diagnostikován především u dětí a mladých lidí. V naprosté většině případů se 

projeví do 40 let života. Postižený zůstává po celý život inzulin-dependentní. Vývoj tohoto 

onemocnění nesouvisí s obezitou, jak si většina laické veřejnosti myslí. Prvotní příčina tohoto 

onemocnění není známa [1, 2]. 

1.3.2 Příznaky  

Je popsána celá řada příznaků lišících se intenzitou, která je závislá na stádiu nemoci. Je-li 

hladina cukru v krvi příliš vysoká, tělo se nadbytečné glukózy zbavuje a začne glukózu vylučovat 

společně s močí. Důsledkem je nadměrné močení. Časté močení je příčinou dehydratace, která je 

příčinou nadměrné žízně. Tělo neumí využívat přijímané sacharidy z potravy a začne využívat vlastní 

zásoby bílkovin a tuků – tělo ztrácí na váze. Dalšími příznaky je nadměrná únava, ospalost 

a nevýkonnost. 

Pokud tyto příznaky přehlédneme, tělo začne využívat náhradní zdroje energie, kterými jsou 

tuky. Chemické spalování tuků je pro tělo nepříznivé. Vznikají odpadní látky kyselé  

povahy – ketolátky. Nejznámější odpadní látkou z nich je aceton (propanon) → nastává ketoacidóza. 
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Průvodním jevem ketoacidózy bývá zvracení. Tento stav může vést ke vzniku diabetického kómatu  

s možnou smrti postiženého [1, 2, 12]. 

1.3.3 Léčba  

Jak jsme uvedli, DM 1. typu je inzulin-dependentní a léčba je možná jen podáváním inzulinu. 

Inzulin se do těla vpravuje buď pomocí inzulinových per, inzulinovými stříkačkami, nebo dnes 

nejmodernějšími aplikátory inzulinu – inzulinovými pumpami. Inzulin začne po vpichu působit za 20 

až 30 minut, působení vrcholí za 1 až 3 hodiny a doba působení může dosáhnout 6 až 8 hodin, 

v závislosti na typu inzulinu. Nepostradatelným nástrojem při léčbě diabetu je glukometr pro měření 

hladiny cukru v krvi. Dávka aplikovaného inzulinu se odvíjí od hodnoty naměřené glykémie a od 

množství přijímané potravy [2, 3, 12]. 

Druhy inzulinu  

V současnosti je na trhu velká nabídka různých typů inzulinů. Typy inzulinu se liší složením, 

délkou účinku a citlivostí. Inzulin je směs monomerů, dimerů a tetrametrů. Inzuliny dělíme na dvě 

velké skupiny. A to humánní a analogoné inzuliny.  

Humánní inzulin je tzv. lidský inzulin. Je to polypeptid obsahující 5 aminokyselin. Vyrábí se 

semisynteticky z vepřového inzulinu nebo biosynteticky pomocí přenosu genetické informace do 

buňky Escherichia coli, což je gramnegativní tyčinkovitá bakterie vyskytující se v tlustém střevě, která 

dále produkuje tento typ inzulinu jako vedlejší produkt svého metabolismu. Tyto inzuliny dále dělíme 

dle doby účinnosti na krátkodobé, středně dlouhotrvající a dlouhotrvající inzuliny.  

Krátkodobé inzuliny jsou čiré, neutrální roztoky, které je nutno aplikovat zpravidla půl hodiny 

před jídlem. Účinnost těchto inzulinu je nejvyšší za 1–3 h účinek se snižuje za 4–6 h. Mezi krátkodobé 

inzuliny patří Actrapid HM, Humulin R, Insuman Rapid, Velosulin. 

Středně dlouhodobé inzuliny začínají působit za 1–2.5 h po aplikaci inzulinu do podkoží, 

účinnost vrcholí za 4–12 h a účinek se snižuje za 12–16 h. Do této skupiny patří Insulatard HM, 

Humulin N, Insuman Basal. 

Dlouhodobé inzuliny mají nejvyšší účinnost po aplikaci až za 2–3 h. Vrchol účinnosti je za  

10–18 h a účinnost se snižuje za 24–36 h. Příkladem je Ultratard HM. 

Analoga jsou inzuliny, u kterých jedna nebo více aminokyselin v molekule není v humánním 

inzulinu přítomna (je nahrazena jinou aminokyselinou). Dělí se opět na krátkodobé a dlouhodobé 

inzuliny. Krátkodobé inzuliny mají nástup téměř okamžitě, můžeme je aplikovat těsně před jídlem  

a vrcholí za 0.5 h. Účinek inzulinu odeznívá za 3–4 h. Patří zde Humalog, Novorapid a Apidra.  

Dlouhodobé, nebo také inzuliny s prodlouženým účinkem mají minimální vrchol účinku 

a dlouhé trvání. Používají se pro bazální dávky inzulinu. Zástupci jsou Lantus a Levemir [1, 13]. 
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Tabulka 1 Přehled inzulinových přípravků. Převzato z [13] 

 

Humánní inzuliny 

 

Název 

Začátek 

účinnosti 

Vrchol 

účinnosti 

Pokles  

Účinnosti 

 

Krátce působící 

Actrapid HM, Humulin R, 

Insuman Rapid, Velosulin 

 

1–3 h 

  

4–6 h 

 

Středně dlouho působící 

Insulatard HM, Humulin N, 

Insuman Basal 

 

1–2.5 h 

 

4–12 h 

 

12–16 h 

 

Dlouhodobě působící 

 

Ultratard 

 

2–3 h 

 

10–18 h 

 

24–36 h 

 

Analogové inzuliny 

 

Název 

Začátek 

účinnosti 

Vrchol 

účinnosti 

Pokles  

Účinnosti 

 

Krátce působící 

 

Humalog, Novorapid, Apidra 

  

0.5 h 

 

3–4 h 

 

Dlouhodobě působící 

 

Lantus, Levemir 

   

 

Inzulinová pera 

Inzulinová pera slouží k aplikaci inzulinu do podkoží. Pera mají většinou stejnou konstrukci. Tvoří 

je plastové pouzdro, ve kterém je mechanismus pro dávkování inzulinu. Inzulin se do per vkládá v již 

hotových zásobnících, cartrigích (viz. Obrázek 4). Aplikátory inzulinu rozlišujeme pro děti a dospělé 

jedince. Liší se maximální jednorázovou aplikací inzulinu, která u dětských per je většinou do 35 vj 

inzulinu a aplikátory pro dospělé jedince dosahují až 70 vj inzulinu. Hlavní rozdíl je v dávkování, 

dětská inzulinová pera umožňují aplikaci inzulinu po 1/2 až 1/4 jednotce inzulinu, což umožňuje 

citlivější dávkování inzulinu. Vlastní vpich je proveden jehličkou s různou délkou i silou, nejčastěji 

používané jsou 6 mm. Jehličku vpravujeme do podkoží pod úhlem 45 °. Místa vpichu střídáme, 

nejlépe ráno do paže ruky, na oběd do břicha, na večeři do stehna nohy a dlouhodobý inzulin (většinou 

na noc) pícháme do hýždě.  Střídání míst vpichu je důležité pro zamezení vzniku lipohypertrofie 

a lipodystrofie, což je změna charakteru kůže a podkoží způsobená opakovanými vpichy. V takových 

místech může docházet k pomalejšímu či rychlejšímu vstřebávání inzulinu.  

Mezi speciální pera patří pera s pamětí. Využití paměti v inzulinovém peru umožní předejít 

opětovné aplikaci a následné nevysvětlitelné hypoglykémie [1].  
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Tabulka 2 Místa aplikace inzulinu a rychlost vstřebávání [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzulinové pumpy 

Inzulinové pumpy jsou nejmodernější aplikátory inzulinu. Pumpy pracují na jiném 

principu než pera, rádi o nich hovoříme jako o „náhradních slinivkách“. Jedná se o zařízení, 

které se skládá z aplikátoru, infuzního setu a samozřejmě zásobníku inzulinu. Infuzní set se 

zavádí do podkoží, pomocí aplikátorů, které pro komfortnější aplikaci dodává každá firma 

vyrábějící inzulinové pumpy. Infuzní set se mění zpravidla co 3 dny, záleží na hodnotě 

glykémie. Může se stát, že se kanyla zalomí, aplikace inzulinu je do těla přerušena a dojde 

k hyperglykémii. Předností inzulinové pumpy oproti inzulinovému peru je kontinuální 

dávkování bazální dávky inzulinu – tzv. bazál. K jídlu je možno jednorázově dávku inzulinu 

navýšit tzv. bolus. Inzulinová pumpa má mnoho dalších výhod, mezi něž patří rozložený 

bolus, dávka inzulinu se vpravuje do těla postupně v nastaveném časovém intervalu, nebo 

Místo vpichu Rychlost vstřebávání inzulinu do krve 

Podkoží břicha Rychle 

Podkoží paže poměrně rychle 

Podkoží stehna poměrně pomalu 

podkoží hýždí Pomalu 

Obrázek 2 Místa vhodná pro aplikaci 

inzulinu [1] 

Obrázek 3 Inzulínová pera [21] 
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dočasný bazál, kdy diabetik může procentuálně zvýšit či snížit dávkování inzulinu po 

omezenou dobu. Mezi novější výhody inzulinových pump patří spolupráce s glykemickými 

senzory pro kontinuální monitorování glykémie po dobu až 7 dní [1, 13, 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glukometry 

Glukometry jsou přístroje, které slouží k měření hladiny cukru v krvi – glykémie. 

Součástí glukometru je odběrové pero s lancetou, testovací proužky a glukometr. Glykémii 

měříme nanesením malé kapky krve (0,6 µl) na testovací proužek zasunutý do glukometru [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Glukometr Contour Link [21] 

Obrázek 4 Systém MiniMed Paradigm Veo [16] 
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1.3.4 Komplikace  

Špatná kompenzace diabetu vede k rozvoji akutních a pozdních komplikací diabetu. 

K nejzávažnějším komplikacím diabetu patří diabetická noha, hypertenze (vysoký tlak), ischemická 

choroba srdeční (onemocnění srdce, jehož podstatou je nedostatečné prokrvení srdečního svalu), 

diabetická neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervu) či retinopatie (nezánětlivé onemocnění sítnice), 

diabetická katarakta (poškození očních čoček), autonomní diabetická neuropatie (poškození nervových 

vláken zajišťující funkci útrobních orgánů), senzorická diabetická makroangopatie (poškození velkých 

cév a srdce). Nejčastějšími akutními komplikacemi jsou hypoglykémie a hyperglykémie [1, 2, 18]. 

1.3.5 Hypoglykémie  

Hypoglykémie je pokles hladiny glukózy v krvi pod hranici 3.3 mmol/l. Jakmile klesne 

hladina glukózy v krvi pod tuto hodnotu, tělo přestane produkovat inzulin a začne uvolňovat hormony 

glukagon a adrenalin, jejichž úkolem je hladinu glukózy v krvi zvýšit [1, 2]. 

Příčiny  

Hypoglykémie má čtyři základní příčiny:  

 nadbytek inzulínu,  

 nedostatek sacharidů, 

 nadměrná pohybová aktivita,  

 alkohol.  

Nadměrná konzumace alkoholických nápojů omezuje uvolňování zásobní glukózy z jater, což 

v případě hypoglykémie u diabetika může mít fatální důsledky [1, 2, 3]. 

Příznaky  

Příznaky hypoglykémie rozdělujeme do tří skupin – lehké, střední a nejtěžší. 

 První skupina příznaků – do krve je vyplaveno velké množství hormonu adrenalinu, který 

způsobí bušení srdce, zblednutí, pocení, třes rukou, neklid, pocit úzkosti.  

Druhá skupina příznaků – má původ v mozku, který strádá nedostatkem glukózy. Zde patří 

zmatenost, spavost v nezvyklou dobu, porucha vidění, špatně srozumitelná řeč, vrávoravá chůze, 

neobvyklé chování, bezdůvodný pláč či smích, špatná spolupráce, odmítání pomoci i agresivita. 

Třetí skupina příznaků – jsou nejzávažnější. Hypoglykémie může přejít do bezvědomí, objeví 

se svalové křeče a může být bezprostředně ohrožen život diabetika [1, 2, 4]. 

 

 



 26  

 

První pomoc  

Při lehkých příznacích hypoglykémie postačí sníst jednu až dvě výměnné jednotky 

(1 výměnná jednotka = 12 g sacharidů u dětí, u dospělých jedinců 1výměnná jednotka = 10 g 

sacharidů) obsahující škrob – chleba, rohlík, nebo kostku cukru. Nejlépe a nejrychleji se vstřebává do 

krve cukr, když jej umístíme pod jazyk.  

Při těžších příznacích hypoglykémie musíme do těla vpravit zdroj cukru. Nejlépe vypít 2 dl 

džusu, nebo jakýkoliv sladký nápoj a poté sníst alespoň 2 výměnné jednotky sacharidů. Pokud nastaly 

nejtěžší příznaky hypoglykémie, diabetik upadl do bezvědomí a má svalové křeče, je nutné zabránit 

jakémukoliv poranění, zapadnutí jazyka a volat rychlou záchrannou službu. Máme-li k dispozici 

GlucaGen aplikujeme ho injekčně dle instrukcí v příbalovém letáku. Poté, co diabetik přijde k vědomí, 

doplňujeme chybějící glukózu podáním sladkého nápoje a po posléze pevné sacharidy  

[1, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následky  

Mozek potřebuje trvalý přísun energie z glukózy. Nastane-li hypoglykémie, pocítí jako první 

nedostatek glukózy v krvi právě mozek. Mozková činnost se začíná zpomalovat a při těžší 

hypoglykémii může vést k bezvědomí diabetika a někdy i ke smrti [1, 2, 3]. 

Preventivní opatření 

Předejít hypoglykémii můžeme pravidelným měřením glykémie a regulací dávkování inzulínu 

v závislosti na přijatých sacharidech a vynaložené fyzické aktivitě. 

1.3.6 Hyperglykémie  

Hyperglykémie je stav, při kterém hladina cukru v krvi přesáhne 8 mmol/l. Pokud hladina krevního 

cukru stoupá dál a neřeší se, může dojít k diabetickému kómatu a k následné smrti [1, 2, 12]. 

Obrázek 6 GlucaGen 1mg Hypokit [21] 
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Příčiny  

Hlavními příčinami hyperglykémie je chybějící nebo nedostatečná dávka inzulinu, chybné vypočítání 

sacharidových výměnných jednotek či onemocnění jako jsou chřipka, angína, operace aj. K příčinám 

hyperglykémie patří i stres, psychické narušení klidu apod. [1, 2, 3]. 

Příznaky  

Hyperglykémie se projevuje častým močením, přetrvávající žízní, slabostí, únavou, nevolností až 

zvracením, silnými bolestmi žaludku, mohou se objevit snížené reflexy, až postupné bezvědomí  

[1, 2, 12]. 

První pomoc  

Měření glykémie, aplikování potřebné dávky inzulinu, doplnění tekutin a klidový režim [1, 5]. 

Následky  

Z důvodu dlouhodobých hyperglykémií může nastat cévní mozková příhoda. Přebytek glukózy 

v cévách ničí strukturu cév a vlivem těchto poškození dochází k častějšímu výskytu trombů. Dalšími 

následky hyperglykémie je diabetická retinopatie, kdy vysoká hladina glukózy v krvi poškozuje stěny 

cév v oční sítnici a dochází k poškození zraku. Následkem neléčené dlouhodobé hyperglykémie je 

i diabetická nefropatie, chronické onemocnění ledvin. K dalším komplikacím patří kožní onemocnění 

[1, 2, 3]. 

Preventivní opatření  

Pravidelné měření glykémie, aplikování přesné dávky inzulinu, dodržování životosprávy 

a léčebného režimu [1, 2, 12]. 

 

1.4 Diabetes mellitus 2. typu 

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které se projevuje v dospělosti. Buňky typu β produkují 

hormon inzulin, ale tělo má nízkou vnímavost na inzulin a neumí ho využít. Hladina glukózy v krvi je 

stále vysoká. Pokud to zdravotní stav diabetika dovoluje, léčí se onemocnění dietou, v případě 

neúčinnosti této léčby jsou podávány tablety posilující tvorbu inzulinu, nebo zvyšující vnímavost na 

inzulin. V závažnějších případech se DM 2. typu léčí aplikací inzulinu [1, 12]. 
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1.5 Kompenzace DM 

Kompenzací diabetu rozumíme dosažení vyrovnaných hodnot glykémií a přiblížení se co nejvíce 

stavu zdravého jedince. Kromě technických pomůcek může k dobré kompenzaci přispět i edukace 

a celoživotní sebevzdělávání v rámci edukačních programů.  

„Diabetik, který ví nejvíce, žije nejdéle“ J. P. Joslin [19]. 

1.5.1 Technické pomůcky 

Mezi technické pomůcky řadíme již zmiňovaná inzulinová pera, inzulinové pumpy, glukometry, 

senzory pro kontinuální monitoring glykémie, ale také třeba váhu, kterou si diabetik odvažuje potravu. 

Inzulinová pera, inzulinové pumpy a glukometry jsou podrobně rozepsány v Kapitole 0. Pro 

optimalizaci léčby diabetu je využíván senzor pro kontinuální monitoring glykémie komunikující 

s inzulinovou pumpou. Senzorem získané naměřené hodnoty umožňují přesněji nastavit léčebný režim 

a odhalit skryté akutní komplikace diabetu [16]. 

1.5.2 Edukační programy 

Edukační programy neboli vzdělávání v oblasti diabetu nabízejí diabetologická centra, poradny 

a neziskové organizace. V rámci poskytovaných služeb pomáhají diabetikům a jejich rodinným 

příslušníkům získávat formou přednášek, seminářů, konzultací a ozdravných pobytů aktuální 

informace o možnostech léčby, zdravotních pomůckách a v neposlední řadě pomáhají i ve vyrovnání 

se s touto nemocí. V Ostravě bylo založeno Občanské sdružení Dítě s Diabetem, další významní 

zástupci jsou DiaKlub Hradec králové, Občanské sdružení Inzulínek aj.  

Cíl kompenzace 

Cílem kompenzace je udržet hodnoty glykémie nejlépe v rozmezí 3.3 mmol/l až 6 mmol/l 

nalačno, po jídle 7 mmol/l, prevence pozdních komplikací a udržení celkového dobrého zdravotního 

stavu diabetika. Pozdní komplikace jsou popsány v kapitole 0.  

1.5.3 Glykovaný hemoglobin 

Glykovaný hemoglobin, dříve nazývaný glykozylovaný hemoglobin (HbA1c ), se zjišťuje z krve 

a vypovídá o kompenzaci diabetika za posledních tři měsíce. HbA1c je červené krevní barvivo, které je 

obsaženo v erytrocytech. Část glukózy z krve se váže na hemoglobin. Hemoglobin glykosyluje. Čím 

více glukózy v krvi máme, tím více glukózy se váže na hemoglobin. HbA1c se dříve vyjadřoval v (%), 

nyní jsou jeho hodnoty sledovány v (mmol/l). Hodnoty a jejich kvalifikace je zobrazena v přiložené 

tabulce [1, 7, 25]. 
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Tabulka 3 Glykovaný hemoglobin [25] 

Glykovaný haemoglobin Jednotky v % Jednotky v mmol/mol 

Zdravý jedinec < 4,2 % < 42 mmol/mol 

Výborná kompenzace < 4,5 % < 45 mmol/mol 

Uspokojivá kompenzace < 6,0 % < 60 mmol/mol 
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2 Význam sacharidových výměnných jednotek 

2.1  Nutriční požadavky 

Strava každého člověka se skládá z bílkovin, tuků, sacharidů, vody, solí, vitamínů a vlákniny. 

Zdrojem energie jsou tuky, sacharidy a bílkoviny. Glykémii pak nejvíce ovlivňují sacharidy. Jelikož 

diabetik musí dodržovat dietní režim, je pro něj výživová hodnota potravin velice důležitá. Orientace 

v obsahu sacharidů v přijaté potravě je předpokladem uspokojivé kompenzace [1, 3, 11]. 

2.2 Voda 

Voda je nedílnou součástí potravy. Přijímáme ji v potravě každý den. Je obsažena v tekutinách, 

ovoci, zelenině a v jiných potravinách. Voda v lidském organismu slouží jako rozpouštědlo a probíhají 

v ní základní děje. Voda není zdrojem energie, proto neovlivňuje glykémii. V případě hyperglykémie 

se doporučuje přijímat větší množství vody, aby se krev naředila a glukóza mohla odejít společně 

s močí. U zdravého člověka se glukóza v moči nevyskytuje! [1, 3, 11]. 

2.3 Soli 

Soli a minerální látky jsou stejně jako voda obsaženy v každém organismu a hrají roli ve 

spoustě dějů, které v lidském organismu probíhají. Nejvíce přijímáme kuchyňskou sůl, chlorid sodný. 

Velké množství soli může způsobit vysoký krevní tlak. Maximální doporučená denní dávka soli je  

5 g/den [1, 3, 11]. 

2.4 Vitamíny 

Vitamíny získáváme z potravy, jsou její nezbytnou součástí a usnadňují metabolické děje. 

Existuje 13 základních skupin vitamínů. Zmíníme však ty nejzákladnější. Vitamíny dělíme na 

vitamíny rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Ve vodě jsou rozpustné vitamíny B-komplex 

a vitamín C. V tucích jsou to vitamíny A, D, E, K. Vitamíny, které se rozpouští ve vodě, jsou 

vylučovány močí, vitamíny rozpustné v tucích se ukládají, a proto lze při jejich velkém příjmu 

způsobit hypervitaminózu. Každý vitamín má svou specifickou funkci [1, 3]. 

 

Tabulka 4 Doporučená denní dávka vitamínů [24] 

 

 

 

 

 

Vitamín DDD 

B6 1,4 mg 

B12 2,5 µg 

C 80 mg 

D 5 µg 

E 12 mg 

K 78 µg 
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2.5  Minerály  

Minerály a stopové prvky se podílejí na regulaci metabolických procesů. Podporují látkovou 

výměnu, podílí se na zajištění správné hodnoty cholesterolu v těle. Mezi minerály a stopové prvky se 

řadí vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík, železo, zinek, chrom, jód, fluor, měď, mangan a další [1, 3]. 

Tabulka 5 Doporučená denní dávka minerálů [24]. 

 

2.6 Vláknina 

Vláknina je součástí potravy. Vláknina se v lidském těle neštěpí, nevstřebává se do krve. 

Vlákninou můžeme zpomalit vstřebávání živin do krve a můžeme tedy ovlivnit glykémii. Vláknina 

vytváří pocit sytosti a je doporučována při redukčních dietách. Je obsažena v ovoci, zelenině, 

luštěninách a v celozrnném pečivu. Doporučená denní dávka vlákniny nejméně 25 g [1, 3]. 

2.7 Bílkoviny 

Bílkoviny jsou základní stavební složkou organismu. Bílkoviny přijímáme z potravy a část 

z nich využíváme pro vytváření vlastních bílkovin. Bílkoviny podporují růst a vývoj organismu. Jak 

bylo řečeno na začátku, bílkoviny jsou zdrojem jisté energie. Tělo ji však nespaluje, ale ukládá na 

„horší časy“ a pro důležitější funkce. Doporučená denní dávka bílkoviny je asi 15 až 18 % veškeré 

energie, kterou přijímáme ve stravě. Bílkoviny také rozdělujeme podle původu. Bílkoviny živočišného 

původu a rostlinného původu. Živočišné bílkoviny jsou obsaženy v mase, uzeninách, mléce 

a mléčných výrobcích. Jsou důležité pro zastoupení všech aminokyselin, stavebních prvků. Rostlinné 

bílkoviny jsou obsaženy v luštěninách, obilninách, pečivu a v bramborách. DDD je 50 g. Bílkoviny 

však neovlivňují glykémii [1, 3, 11]. 

2.8 Tuky 

Tuky jsou také zdrojem energie, ale neovlivňují glykémii. Jeden gram tuku má energetickou 

hodnotu 38 kJ (9 kcal). Tuky jsou důležité pro vitamíny, které se v nich rozpouští, pro připomenutí to 

jsou vitamíny A, D, E a K. Jsou také zdrojem mastných kyselin. Denní doporučená dávka tvoří 30 až 

25 % celkové energetické hodnoty. Tuky jsou obsaženy v mléce, másle, mléčných výrobcích, ve 

vaječném žloutku, ořechách a v jisté míře i v mase a uzeninách. Při vysoké konzumaci tuků může dojít 

k srdečním onemocněním, embolii a vysokému krevnímu tlaku [1, 3, 11]. 

Minerál DDD Minerál DDD 

Vápník 800 mg Hořčík 375 mg 

Fosfor 700 mg Sodík 3 g 

Draslík 200 mg Železo 14 mg 

Zinek 10 mg Chrom 40 µg 

Jód 150 µg Fluor 4 mg 

Měď 1 mg Mangan 2 mg 
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2.9 Sacharidy 

Sacharidy neboli cukry ovlivňují glykémii přímo. Slouží jako zdroj energie a tvoří alespoň  

50 až 60 % energetické dávky naší stravy. 1 g sacharidu má 17 kJ(4 kcal). Sacharidy rozdělujeme na 

jednoduché a složené sacharidy. DDD je 250 g [1, 2, 3]. 

2.9.1 Jednoduché sacharidy 

Jednoduché sacharidy mají nasládlou chuť a řadí se zde další podskupiny: glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza a maltóza.  

 Glukóza  

Glukóza neboli hroznový cukr je obsažen v ovoci. Není třeba žádného trávení, aby došlo ke 

vstřebávání glukózy. Rychle se vstřebává, a proto vede k rychlému vzestupu glykémie. Glukóza je 

využívána jako pro první pomoc při hypoglykémii [1, 2, 3]. 

 Fruktóza 

Fruktóza neboli ovocný cukr je také zastoupena v ovoci stejně jako glukóza. Ani zde není třeba 

trávení. Vstřebává se rychle do krve, kde však putuje do jater a zde se postupně mění na glukózu. 

Glykémie po fruktóze stoupá, ne však tak rychle, jako u glukózy [1, 2, 3]. 

 Sacharóza 

Sacharóza neboli řepný cukr je cukr užívaný běžně při přípravě pokrmů. Je také zastoupen 

v ovoci, ale i v cukrovinkách, zmrzlinách, sladkých jogurtech, limonádách apod. Sacharóza na rozdíl 

od glukózy a fruktózy, musí být natrávena, jelikož se skládá z jedné molekuly glukózy a jedné 

molekuly fruktózy [1, 2, 3]. 

 Laktóza 

Laktóza, též mléčný cukr je obsažen v mléce a v kysaných mléčných výrobcích. Není obsažen 

v tvarohu a sýrech. Před vstřebáváním laktózy musí dojít k trávení, jelikož se skládá z molekuly 

glukózy a molekuly galaktózy. Vliv na glykémii má, ale glykémie stoupá pomalu vlivem obsahu 

bílkovin a tuku [1, 2, 3]. 

 Maltóza 

Maltóza, sladový cukr, je obsažen jen v pivu. Vzniká již při jeho výrobě. Před vstřebáváním je 

třeba trávení, vliv na glykémii je rychlý až prudký, protože je pivo tekutina a tak se vstřebává 

nejrychleji [1, 2, 3]. 
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2.9.2 Složené sacharidy 

Složené sacharidy sladkou chuť nemají a hlavním představitelem je škrob. Škrob je obsažen 

v bramborách a ve výrobcích z brambor, luštěninách, obilninách, rýži, chlebu, těstovinách 

a knedlících. Škrob je tvořen molekulami glukózy, které jsou chemicky vázané a tvoří řetězce. Jeho 

složitější struktura vyžaduje trávení, které trvá delší dobu, než u jiných jednoduchých sacharidů. 

Účinek na glykémii má dlouhodobý a vydatný [1, 3, 17]. 

 

Tabulka 6 Přehled sacharidů [1] 

 

2.10 Glykemický index 

2.10.1 Postprandiální glykémie 

Postprandiální glykémii, dále jen PP můžeme definovat jako koncentraci glukózy v krvi po 

jídle. PP je ovlivněna faktory, jako jsou: čas podání jídla, kvantita jídla, inzulínová sekrece, kvalita 

jídla, glukagonová sekrece, rychlost trávení a vyprazdňování žaludku, rychlost absorpce v tenkém 

střevě a fyzická aktivita před a po jídle. Glykémie na lačno u zdravého jedince je od 4.5 do 

 5.5 mmol/l, jak už bylo řečeno v kapitole 1. Po přijetí potravy se glykémie zvyšuje a dosahuje vrcholu 

za 60 minut., hodnota až 6.8 mmol/l. Hladina glykémie se vrací na původní hladinu za 2–3 hodiny po 

jídle. U diabetiků 1. typu závisí PP ještě na hladině inzulínu vpraveného do těla. PP se u diabetiků 

měří za 1.5–2 hodiny po jídle [1, 7].  

 

Složené sacharidy 

 

Jednoduché sacharidy 

 

Název 

 

Zdroje v potravě 

 

Název 

 

Zdroje v potravě 

 

 

 

 

Škrob 

 

 

Brambory, výrobky 

z brambor 

Glukóza (hroznový 

cukr) 

Ovoce, ovocné šťávy 

Obilniny, výrovky 

z mouky 

 

Fruktóza (ovocný cukr) 

Ovoce, ovocné šťávy 

 

Rýže 

 

Sacharóza (řepný cukr) 

Všechny běžné sladké 

výrobky, ovoce, ovocné 

šťávy 

 

Luštěniny 

 

 

 

Laktóza (mléčný cukr) 

 

Mléko, mléčné výrobky 

 

Maltóza (sladový cukr) 

 

pivo 
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2.10.2   Glykemický index 

GI potravy je definován jako poměr plochy pod vzestupnou částí křivky postprandiální 

glykémie testované potraviny, která obsahuje 50 g sacharidů. Nejvíce je GI ovlivněn proteiny, tuky 

a obsahem vlákniny. GI je nutné brát v úvahu při dietním režimu. Konzumováním potravin s nízkým 

GI snižujeme riziko kardiovaskulárních onemocnění a aterosklerózy [1, 7, 11, 20]. 

GI můžeme také definovat jako rychlost, se kterou se potravina přemění na glukózu. Potraviny 

dělíme na potraviny s vysokým GI, středním GI a nízkým GI. Potraviny s vysokým GI se na glukózu 

přeměňují velmi rychle, u potravin s nízkým GI probíhá tato přeměna pomaleji [1, 7]. 

Jak již bylo řečeno výše, inzulín zpracovává glukózu v krvi. Máme-li potravinu s nízkým GI, 

glukóza se uvolňuje postupně a inzulín dopraví glukózu tam, kde je ji zrovna potřeba. Většina glukózy 

je zpracována a malá část se ukládá do tukové vrstvy. U potraviny s vysokým GI uvolňování glukózy 

nastává rychle a inzulín musí velkou část této glukózy uložit do tukové vrstvy. Proto při dlouhodobém 

stravování potravin s vysokým GI dochází k nabírání tělesné hmotnosti. Nízko glykemické potraviny 

se rozkládají pomaleji a proto v těle vydrží déle pocit sytosti [1, 7].  

Konzumací potravin s nízkým GI se snižuje množství potřebného inzulinu. K dalším výhodám GI 

diety je snížení cholesterolu v krvi, příjem vlákniny, zlepšení imunitního systému, snížení rizika 

infarktu, více energie [1, 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7 Glykemický index [22] 
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2.11 Výměnné jednotky 

2.11.1 Hospodaření s glukózou 

Glukóza patří mezi nejdůležitější sacharidy. Obecně se ji říká hroznový cukr a její chemický 

vzorec je C6H12O6. Je to bílá, sladká, krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. Glukóza je obsažena 

v ovoci, především v hroznovém víně, medu, květech a v krvi člověka. Glukóza v krvi je hlavním 

zdrojem energie a je nepostradatelná v našem životě [1, 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladina glukózy v krvi se nazývá glykémie. Udává se v jednotkách milimol na litr (mmol/l)  

za fyziologického stavu se pohybuje od 3.3 mmol/l do 6 mmol/l. Glukózu získáváme dvěma způsoby. 

Obrázek 8 GI s potřebným množstvím inzulinu [22] 

Obrázek 10 Vstřebávání glukózy 

zdravého jedince [1] 

Obrázek 9 Hospodaření glukózy v 

těle neléčeného diabetika [1] 



 36  

 

Glukóza z potravy se uvolňuje ve střevech a vstřebává se do krve. Část glukózy v krvi zůstává a je 

k dispozici buňkám jako zdroj energie. Druhá část se z krve dostává do jater, kde se ukládá a je 

uvolněna glykogenem až v případě zvýšené potřeby. Toto hospodaření s glukózou je řízeno několika 

hormony [1, 2, 17]. 

Nejvýznamnější hormon je inzulin. Inzulin vzniká ve slinivce břišní neboli latinsky pankreatu, 

přesněji v buňkách typu β v Langerhansových ostrůvcích. Inzulin v těle splňuje dvě funkce. Dává 

pokyny k ukládání glukózy do jater, tuto funkci vykonává, stoupá-li glykémie a je potřeba ji snížit. 

Otevírá buňky pro glukózu, která je potřebná ke spotřebě energie. Tuto funkci vykonává, ať je 

glykémie jakákoliv [1, 12]. 

Další dva hormony jsou glukagon a adrenalin. Mají opačnou funkci než hormon inzulin. 

Glukagon vzniká v pankreatu, v Langerhansových ostrůvcích v α-buňkách. Adrenalin se tvoří 

v nadledvinách, konkrétně v dřeni nadledvin. Oba tyto hormony umožňují plynulý přísun glukózy do 

celého těla, její zpracování a využití. Všechny tyto tři hormony (inzulin, adrenalin, glukagon) společně 

zajišťují nepřekročení horní ani dolní hranice glykémie [1, 2, 3]. 

 

Chybí-li některý z hormonů (většinou inzulin) organismus nepracuje tak, jak by měl, dochází 

k onemocnění DM (viz kapitola 1.2.) [1, 4]. 

2.11.2 Výměnná jednotka 

Výměnná jednotka je umělý pojem, který byl zaveden pro zjednodušení léčby diabetu. Jedna vj 

představuje množství sacharidů, které ovlivní glykémii přibližně stejně, ať se do těla dostane 

v jakékoliv podobě. Jestliže se diabetik naučí počítat vj, má šanci si tak udržet stabilní glykémii. Jedna 

výměnná jednotka představuje u dětí 12 g sacharidů, u dospělých jedinců 10 g sacharidů. vj můžeme 

určit u všech potravin, které obsahují sacharidy. Výměnné jednotky nestanovujeme u potravin, které 

sacharidy neobsahují např. zelenina, uzeniny, sýry, voda a máslo [1, 17]. 

Diabetik se pomocí vj orientuje v množství jídla, které konzumuje a lépe mu to umožní stanovit 

potřebné dávky inzulinu. Obecnou orientaci v množství sacharidů v potravinách poskytují knižní 

publikace, které však obsahují jen stručný výčet základních potravin. Z tohoto důvodu si musí diabetik 

umět vj vypočítat. vj počítáme z obsahu sacharidů v potravině v závislosti na gramáži, kterou daná 

potravina má. Pokud je na potravině uvedeno množství sacharidů přímo na její gramáž, sacharidy 

vydělíme 12 nebo 10, podle toho, kterou hodnotou se řídíme my, a výsledkem bude počet vj. Pokud 

jsou uvedeny sacharidy ke konstantní gramáži 100 g a potravina celkem má méně/více gramů, musíme 

použít k vypočítání vj trojčlenku. Pro vypočtení vj uvedeme příklad [17]. 

 

 

Vafle, značky classic. Na 100 g mají 50 g sacharidů. Wafle mají celkovou gramáž 250 g. 

100 g … 50 g sach. 

250 g … x g sach. 
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𝑥 =
250 ∗ 50

100
= 125 𝑔 𝑠𝑎𝑐ℎ. 

𝑉𝐽 =
125

12
= 10,4 𝑉𝐽 

 

V balíčku je 12 ks vaflí. Proto můžeme spočítat, kolik má jedna vafle. Již víme, že celý balík 

má 10,4 vj. Jedna vafle proto bude mít: 

𝐽𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑓𝑙𝑒 =
10,4

12
= 0,8 𝑣𝑗 

2.11.3 Jídelní plán 

Děti obvykle mají na jeden den 10 vj. Množství vj/den stoupá s věkem a po určitém věku, u dívek 

po 13, u chlapců po 16 věku se počet vj ustálí. Sestavení jídelního plánu však závisí na pohybu, 

psychickém stavu, stresu a dalších podnětech. Dále je nutno přihlédnout k tělesné konstrukci a výšce 

jedince. Jídelní plán sestavuje diabetolog [1, 17]. 

Jídelní plán se ve většině případů rozděluje na 3 hlavní jídla, snídaně, oběd, večeře, které jsou od sebe 

po 4–7 hodinách aby se dávky krátkodobého inzulínu nepřekrývaly. Svačiny jsou dvě, první po 

snídani a druhá po obědě. Měly by se však jíst za 2–3 h po hlavním jídle. Poslední jídlo je druhá 

večeře. Ta by se měla jíst těsně před spaním [1, 17]. 

1. Výměnné jednotky ,,mléčné“ 

250 ml mléka odpovídá jedné vj. Nezáleží na tom, zda je mléko nízkotučné, polotučné nebo 

plnotučné. Liší se vždy jen obsahem tuku. 1 vj odpovídá i 250 ml kyselého mléka, kefíru, acidofilního 

mléka či bílého jogurtu.  

Smetana či šlehačka obsahují více tuku, ale méně laktózy. Proto 300 ml smetany připadá na 1 vj 

a 400 ml šlehačky na 1 vj. Máslo, sýry, tvarohy žádné sacharidy neobsahují. Jsou bezjednotkové 

[1, 17]. 

 

2. Výměnné jednotky ,,škrobové“ 

Pečivo 

Houska či rohlík mívají tradičně 50 g, 1 vj odpovídá půlce rohlíku či housky. Půlka tenkého 

krajíce chleba o hmotnosti 25 g odpovídá taktéž 1 vj. U křehkého trvanlivého pečiva, nebo suché 

rohlíky používající se na strouhanku, počítáme na 1 vj 15 g [1, 17]. 
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Obiloviny 

Jakékoliv těstoviny v syrovém stavu mají při 15 g 1 vj. Uvařené těstoviny vážící 1 vj = 50 g. 

Jeden plátek houskového knedlíku o hmotnosti 30 g odpovídá 1 vj. U pšeničné nebo ovesné mouky 

odpovídá 1 vj 15 g [1, 17]. 

Brambory a bramborové výrobky 

Jeden brambor s hmotností 65 g má 1 vj. Vařením svou hmotnost nemění, proto je můžeme 

porovnávat v syrovém i vařeném stavu. Bramborové hranolky nemají již tolik vody, proto 1 vj 

odpovídá 40 g hranolek. Bramborová kaše je o něco složitější, přidáváme-li do ní mléko, které 

neobsahuje příliš mnoho sacharidů, většinu hmotnosti mléka tvoří voda. Proto na 1 vj proto připadá 

100 g bramborové kaše. Bramborové knedlíky odpovídají 1 vj při 50 g [1, 17]. 

3. Rýže 

V syrovém stavu má rýže 1 vj v 15 g. Odpovídá to přibližně jedné polévkové lžíci. Při vaření nabývá 

na objemu, 1 vj proto odpovídá 50 g [1, 17]. 

4. Luštěniny 

Suché luštěniny, syrové, mají při 20 g 1 vj. Nabývají však při vaření na objemu a 100 g vařeného 

hrášku odpovídá 1 vj, 50 g čočky má 1 vj. V syrovém stavu mají gramáž stejnou [1, 17]. 

5. Výměnné jednotky ,,ovocné“ 

Všechny druhy ovoce obsahují jednoduché cukry. Citrón jako jediný sacharidy neosahuje. Glykémii 

proto nijak neovlivňuje [1, 17]. 
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3 Aplikace 

3.1 Úvod do aplikace 

Život s diabetem je pro mnohé velice obtížný a proto se neustále vyvíjejí nové metody pro 

usnadnění života s diabetem. Jedním z problémů, se kterými si diabetici počínají, je výpočet 

sacharidových výměnných jednotek. Výpočet jednotek není jednoduchý a ne vždy diabetik zná 

hodnotu gramů na 1 vj dané potraviny. Na podnět své myšlenky, byla vymyšlena a následně vytvořena 

aplikace pro automatizovaný výpočet výměnných jednotek. Ve finální podobě se jedná o webovou 

aplikaci obsahující databázi potravin s nutričními hodnotami, editaci, vyhledávání, přidáváni potravin 

a kalkulátor vj. Cílem této aplikace je usnadnit každodenní počítání výměnných jednotek.  

3.2 Schéma a návrh aplikace 

3.2.1 Návrh aplikace 

Aplikace je založena na frameworku .NET (programovací jazyk C#) a databázi Microsoft SQL 

propojená s WPF, WEB API A WEB (MVC5). Samostatné složky jsou popsány v následujících 

kapitolách. Pro vytvoření aplikace byly vytvořeny 3 projekty. V prvním byla založena databáze 

v programu Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Studio. Dále byl založen projekt pro WPF 

aplikaci v programu Visual Studio Profesional 2013. Třetí projekt společný pro WEB (MVC) a WEB 

API byl založen taktéž v programu Visual Studio Profesional 2013. Webová aplikace může být 

v budoucích letech přepsána i pro Android a pro Windows Phone.  

 

 

        
        

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Návrh aplikace 
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3.3 SQL databáze 

3.3.1 Jazyk SQL 

SQL je dotazovací jazyk, Structured Query Language, který propojením s aplikací komunikuje 

s databázovým serverem odpovídající na dotaz vygenerováním množiny údajů. Slouží taktéž pro 

vytváření databáze a její správu. Jazyk SQL byl vytvořen firmou IBM, s tehdejším názvem SEQUEL, 

v 70. letech. V roce 1989 firmy ANS a ISO vydaly standard jazyka SQL, který byl postupem času 

zdokonalován [26, 27, 28, 29, 30]. 

Jazyk SQL má čtyři hlavní části jazyka: 

1. DDL, Data Definition Language, jazyk pro definici dat, příkazy slouží pro vytvoření či 

odstraňování databází, tabulek a indexů. 

2. DML, Data Manipulation Language, jazyk pro manipulaci s daty, příkazy spolupracují 

s databázovým systémem a vlastní databází. 

3. Správa transakcí, příkazy zpracovávající více jiných příkazů jako jeden celek, jednu transakci. 

4. Pokročilé funkce.  

Základními pojmy v jazyce SQL jsou: 

CREATE-vytvoř 

SELECT-vyber, seznam sloupců na výstupu 

INSERT-vlož 

INTO-do 

NULL-prázdný 

FROM-vstupní tabulky 

WHERE- podmínka 

GROUP BY-seskupení 

HAVING-podmínka skupiny 

ORDER BY-seřazení výsledku 

 

 



 42  

 

3.3.2 Základ databáze 

Databáze je místo pro uložení dat. Pro vytvoření kvalitní databáze musíme znát základní terminologii: 

Tabulka – neboli entity, součást databáze, zapisujeme do ni data. Sloupce jsou atributy, data se 

ukládají do řádků. Atributy jsou sloupce tabulky. Všechny řádky tabulky dané entity mají stejné 

atributy. Řádky jsou datové položky v tabulce, obsahují hodnoty všech atributů.  

Relační model – je model, kde se ukládají data do tabulek.  

Primární klíč – je jeden nebo více atributů, které jednoznačně definují řádek dat.  

Cizí klíč – klíč atributu z jiné entity. 

Než založíme nový projekt, vytvoříme si Lineární zápis, ve kterém si naznačíme, jak bude 

naše databáze vypadat, vyznačíme si primární klíče, cizí klíče a atributy. Jednotlivé tabulky mezi 

sebou musíme propojit. Alespoň jedna tabulka musí obsahovat cizí klíče. V našem případě postačí tři 

tabulky. Maker (výrobce), Category (kategorie) a Food (jídlo), jelikož budeme vytvářet databázi 

potravin s nutričními hodnotami. Celou databázi, kromě vkládaných dat, vytváříme v angličtině pro 

lepší orientaci při následném programování aplikace.  

Lineární zápis: 

Legenda: primární klíč, cizí klíč, atribut 

Maker (idMaker, name, state) 

Category (idCategory, name) 

Food (idFood, idMaker, idCategory, name, replceableUnits, GlykemicIndex, EnergyValue, fats, 

protein, sacharides, salt) 

Atributy v jednotlivých tabulkách jsou vymyšleny tak, aby nám poskytovaly potřebné 

informace. IdMaker, idCategory a idFood je identifikační číslo, které se přiřazuje automaticky 

k vepsanému řádku a jsou to primární klíče. Name jsou názvy výrobců, potravin nebo kategorií 

potravin. ReplaceabeUnits jsou výměnné jednotky, GlykemicIndex – glykemický index, EnergyValue 

– energetická hodnota, fats – tuky, protein – bílkoviny, sacharides – sacharidy a salt – soli. 

Nyní vytvoříme v programu Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Studio novou 

databázi a následně vytvoříme tabulky. Tabulky, jak již bylo zmíněno, jsou jenom tři, Maker, 

Category a Food. Před plnění databáze musíme tabulky nastavit a vyplnit potřebné informace. Do pole 

Column Name vypisujeme primární klíč, cizí klíč a atributy. V poli Data Type zvolíme, jakého typu 

atributy budou. K našim účelům poslouží pouze tři typy a to int, nchar(10) a nvarchar(50), int jsou 

celočíselné hodnoty, proto nám poslouží pro id, nchar a nvarchar jsou datové typy pro ukládání 

řetězců. Nchar má pevný řetězec n znaků, nvarchar má délku řetězce nastavitelnou, proto je použijeme 
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v ostatních polích tabulky. V poli Allow Nulls zaznačíme, které pole nejsou povinné, tzn. ty, které 

nemusí být v databázi vždy vyplněny. Předpokládáme, že uživatelé nebudou vždy znát veškeré 

hodnoty nutričních požadavků. 

 

 

 

 

 

Vytvoříme všechny tabulky potřebné pro naši databázi. Po vytvoření tabulek změníme 

v nastavení tabulek Identity specification z NO na YES, které nám bude automaticky generovat id 

číslo. Jako prví vytvoříme tabulku Maker, do pole Column Name vyplníme idMaker datového typu 

int, name datového typu nvarchar a state dat. typu nchar. Druhá tabulka Category má v poli Colun 

Name pouze idcategory datového typu int a name dat. typu nvarchar. V polích Allow Null jsou 

vyznačeny povinnosti. V tabulkách nastavíme primární klíče.  

Obrázek 12 Plnění tabulek v databázi 

Obrázek 14 Tvorba tabulky Maker 

Obrázek 13 Tvorba tabulky Category 
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3.3.3 Modely a schémata databáze 

Relační model databáze vyjadřuje vztahy tabulek mezi nimi. V naší databázi máme již 

nastavené primární klíče, proto se v modelu tabulky propojí. Můžeme vidět, že primární klíč z tabulky 

Maker je nyní cizím klíčem v tabulce Food, stejné to je i u tabulky Category, kde primární klíč této 

tabulky je nyní cizím klíčem v tabulce Food. Tabulky jsou nyní propojeny, navazují na sebe 

a spolupracují. Tyto závislosti nám také určují, kterou tabulku musíme naplnit nejdříve. Jelikož 

tabulka Food obsahuje dva cizí klíče ze dvou různých tabulek, musí být nejdříve vyplněny tabulky 

Maker a Category. Nakonec můžeme naplnit tabulku Food. Více informací o plnění databáze 

v kapitole 3.3.5. 

  

Obrázek 15 Tvorba tabulky Food 

Obrázek 16 Relační schéma databáze 
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V dalším kroku si vytvoříme Datový model. Jedná se o model znázorňující tabulky, jejich 

datový typ, délku řetězce, klíče a Not Null. Not Null na rozdíl od Alloe Nulls znamená, které hodnoty 

jsou povinné, které musí být vyplněny.  

Tabulka 7 Datový model Maker 

Název Datový typ   Délka Klíč Not Null 

idMaker Int  Primárn ANO 

Name nVarchar 50  ANO 

State Nchar 10  ANO 

 

Tabulka 8 Datový model Category 

Název Datový typ   Délka Klíč Not Null 

idCategory Int  Primární ANO 

Name nVarchar 50  ANO 

 

Tabulka 9 Datový model Food 

Název Datový typ   Délka Klíč Not Null 

idFood Int  Primární ANO 

idCategory Int  Cizí ANO 

idMaker Int  Cizí NE 

Name nVarchar 50  ANO 

replacealbleUnits nVarchar 50  ANO 

glykemicIndex Int   NE 

EnergyValue nVarchar 50  NE 

Fats nVarchar 50  NE 

Protein nVarchar 50  NE 

Sacharides nVarchar 50  NE 

Salt nVarchar 50  NE 
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3.3.4 Vztahy mezi entitami 

Vztahy mezi entitami zachycují souvislost, která mezi nimi existuje. Nejdříve určíme 

kardinalitu vztahu, která může být 1:1, 1:N nebo N:M. 1:N přiřazuje jednomu záznamu více záznamů 

jedné tabulky. N:M umožňuje několik záznamů jedné tabulky přiřadit několik záznamů z druhé 

tabulky. Nakonec určíme povinnost vztahu, která zachycuje požadovanou funkcionalitu databázového 

systému. Vytvoříme schéma, do kterého následně budeme vyznačovat kardinalitu (červeně) 

a povinnost (zeleně). K určení kardinality nám poslouží jednoduché věty. Jeden výrobce, může vyrobit 

více potravin, vztah 1:N. Jedna potravina je vyrobena pouze jedním výrobcem, vztah 1:1. Sečtením 

vztahů nám vyjde výsledný, 1:N. N značíme stříškou u entity, pro kterou platí. Pokračujeme vztahem 

mezi potravinou a kategorií. Jedna potravina patří do jedné kategorie, vztah 1:1. Jedna kategorie 

obsahuje více potravin, vztah 1:N. Výsledná kardinalita je N:1. Nakonec určíme povinnost. Opět nám 

k tomu poslouží jednoduché věty. Povinnost značíme svislou čarou u dané entity, opak povinnosti 

značíme kolečkem, která může znázorňovat také 0. Výrobce vyrobil 1 a více potravin, potravina byla 

vyrobena 0 až 1 výrobcem. Potravina patří do 0 až 1 kategorie, kategorie má 1 a více potravin.  

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Update databáze 

Poslední fází k vytvoření databáze je její naplnění daty. Do databáze vkládáme všechny dostupné 

informace o potravině. Pro plnění databáze využíváme obalů potravin s nutričními hodnotami, webové 

stránky http://www.kaloricketabulky.cz/, nebo literaturu nutričních hodnot. Databáze bude plněna po 

celou dobu funkčnosti aplikace. 

 

  

 

Výrobce 

 

Potravina 

 

 

Kategorie 

 

Obrázek 17 Kardinalita a povinnost entit 

http://www.kaloricketabulky.cz/
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3.4 Windows Presentation Foundation 

3.4.1 C Sharp 

C Sharp, neboli C#, je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý 

firmou Microsoft společně s platformou .NET Framework. C# je založen na jazycích C++ a JAVA, 

využíváme ho pro databázové programy, webové aplikace, stránky či služby. Pro vytvoření aplikace 

bude tento jazyk stěžejní [26, 27]. 

Aplikaci si nejdříve zhotovíme ve schématu, abychom měli přehled o to, co bude prozatím 

obsahovat. Schéma aplikace, jak můžeme vidět výše, nám nabízí zadání konkrétního názvu potraviny 

do vyhledávače, nebo můžeme rovnou přejít do kalkulátoru vj, který nám výměnné jednotky spočítá. 

Najde-li aplikace zadanou potravinu, zobrazí se a my můžeme buďto zobrazit její detail, nebo ji 

můžeme rovnou zeditovat. Nenajde-li aplikace vyhledávanou potravinu, můžeme chybějící potravinu 

přidat do databáze, nebo můžeme opět přejít na kalkulátor vj a následné vypočítání vj. 

 

Obrázek 18 WPF schéma aplikace 
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3.4.2 Windows Presentation Foundation 

WPF je framework určený pro komplexní tvorbu formulářových aplikací. Nabízí hotové 

formuláře, tlačítka, pole, popisky aj. Použijeme již zmíněný program Visual studio profesional 2013, 

ve kterém vytváříme desktopovou aplikaci sloužící jako návrh pro konečnou webovou aplikaci. 

Uprostřed nového projektu se nachází grafický designer, pod tím je okno s XAML kódem, který nám 

popisuje, co se nachází ve formuláři. Jako první vytvoříme MainWindow. K vytvoření MainWindow 

potřebujeme TextBox, Label, Button, Data grid a GroupBox. TextBox slouží pro zobrazení či editaci 

textu, label představuje štítek, button jsou tlačítka, Data grid představuje ovládací prvek, který 

zobrazuje data v přizpůsobitelné mřížce, GroupBox je ovládací prvek tvořící kontejner, který má 

společnou hranici a záhlaví pro uživatelské rozhraní obsahu. 

Typu Button jsou tlačítka Vyhledat, Přidat, Editovat a Kalkulátor. Typu Label je text 

Potravina před vyhledávačem a všechny popisky v Detailu. TextBox je textové pole pro vyhledávání 

potraviny. Všechny komponenty vkládáme přes XAML kód. Je důležité okno rozdělit na pole, které 

budou pevně dané. Rozdělení můžeme vidět na obrázku světle modrou čarou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text potravina 

<Label DockPanel.Dock="Left" Content="Potravina:" Margin="5" /> 

Vyhledávací pole 

<TextBox x:Name="tbxVyhledat" Height="23" TextWrapping="Wrap" Text="" Margin="5" 
KeyDown="tbxVyhledat_KeyDown" /> 
    </DockPanel> 

 

Obrázek 19 MainWindow 
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Tlačítko vyhledat. Ostatní tlačítka ( Přidat, Editovat, Kalkulátor) budou stejné. 

<Button x:Name="btnVyhledat" DockPanel.Dock="Right" Content="Vyhledat" Width="75" 
Margin="5" 
          Click="btnVyhledat_Click" /> 

 

DataGrid nám bude sloužit pro zobrazení dat.  

<DataGrid x:Name="_DataGrid" Grid.Column="0" Grid.Row="1" ItemsSource="{Binding 
Foods}" AutoGenerateColumns="false" 
        IsReadOnly="True" SelectedValue="{Binding CurrentFood}" Margin="5"> 
      <DataGrid.Columns> 
 

Nyní v DataGridu máme tři sloupce hodnot, kategorii, potravina a země původu. Sloupce není 

třeba přidávat, v konečné fázi nám to nijak aplikaci neomezí.  

<DataGridTextColumn Header="Kategorie" Binding="{Binding 
Category.name}"></DataGridTextColumn> 
        <DataGridTextColumn Header="Potravina" Binding="{Binding 
name}"></DataGridTextColumn> 
        <DataGridTextColumn Header="Země původu" Binding="{Binding 
Maker.name}"></DataGridTextColumn> 
      </DataGrid.Columns> 

Jako poslední zde máme GroupBox, který nám zajistí seskupení dvou sloupců. Na levé straně 

GroupBoxu nalezneme názvy jednotlivých nutričních hodnot. Pravá strana slouží k zobrazení 

vybraných hodnot. 

<GroupBox Header="Detail" Grid.Column="2" Grid.Row="1" MinWidth="250" Margin="5"> 
      <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions>        
        </Grid.RowDefinitions> 
        <Label Content="Název" Grid.Row="0" /> 
        <Label Content="Kategorie" Grid.Row="1" /> 
        <Label Content="Země původu" Grid.Row="2" /> 
        <Label Content="Vyměnné jednotky" Grid.Row="3" /> 
        <Label Content="Glykemický index" Grid.Row="4" /> 
        <Label Content="Energetická hodnota" Grid.Row="5" /> 
        <Label Content="Tuky" Grid.Row="6" /> 
        <Label Content="Bílkoviný" Grid.Row="7" /> 
        <Label Content="Sacharidy" Grid.Row="8" /> 
        <Label Content="Soli" Grid.Row="9" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.name}" Grid.Row="0" Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.Category.name}" Grid.Row="1" 
Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.Maker.name}" Grid.Row="2" Grid.Column="1" 
/> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.replaceableUnits}" Grid.Row="3" 
Grid.Column="1" /> 
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        <Label Content="{Binding CurrentFood.glycemicIndex}" Grid.Row="4" 
Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.EnergyValue}" Grid.Row="5" 
Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.fats}" Grid.Row="6" Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.protein}" Grid.Row="7" Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.saccharides}" Grid.Row="8" 
Grid.Column="1" /> 
        <Label Content="{Binding CurrentFood.salt}" Grid.Row="9" Grid.Column="1" /> 
      </Grid> 

 

Následuje vytvoření CalculatorWindow, který se bude odkazovat přes tlačítko Kalkulátor do okna pro 

výpočet výměnných jednotek. Kalkulátor tvoříme stejně jako MainWindow. TbxGram, tbxVym 

a tbxSach jsou typu TextBox pro vepsání hodnot a výsledku. 

 

 

 

 

 

 

<Grid> 
        <Button Content="Vypočítat" HorizontalAlignment="Left" Margin="249,10,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="75" 
   Height="79" Click="Button_Click" /> 
        <Label Content="Sacharidy ve 100g:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="10,10,0,0" VerticalAlignment="Top" /> 
        <Label Content="Celková gramáž:" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,36,0,0" 
VerticalAlignment="Top" /> 
        <TextBox x:Name="tbxGram" HorizontalAlignment="Left" Height="23" 
Margin="124,38,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="" 
   VerticalAlignment="Top" Width="120" /> 
        <TextBox x:Name="tbxSach" HorizontalAlignment="Left" Height="23" 
Margin="124,10,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="" 
   VerticalAlignment="Top" Width="120" /> 
        <Label Content="Výměnné jednotky:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="10,66,0,0" VerticalAlignment="Top" /> 
        <TextBox x:Name="tbxVym" HorizontalAlignment="Left" Height="23" 
Margin="124,66,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="" 
   VerticalAlignment="Top" Width="120" IsEnabled="False" /> 
    </Grid> 

 

Obrázek 20 CalculatorWindow 
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Jako poslední jsme vytvořili FoodDetailWindow, které bude zastávat funkci při stisknutí 

tlačítka Editovat a Přidat. Opět jsme tlačítka vytvořili stejně jako ty předchozí s tím rozdílem, že 

u pole Kategorie a Země původu jsme zvolili místo TextBox ComboBox, ve kterém můžete vybrat již 

s nahraných parametrů. Tím se zamezí vepsání chybných údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</Grid.RowDefinitions> 
        <Label Content="Název" Grid.Row="0" /> 
        <Label Content="Kategorie" Grid.Row="1" /> 
        <Label Content="Země původu" Grid.Row="2" /> 
        <Label Content="Vyměnné jednotky" Grid.Row="3" /> 
        <Label Content="Glykemický index" Grid.Row="4" /> 
        <Label Content="Energetická hodnota" Grid.Row="5" /> 
        <Label Content="Tuky" Grid.Row="6" /> 
        <Label Content="Bílkoviný" Grid.Row="7" /> 
        <Label Content="Sacharidy" Grid.Row="8" /> 
        <Label Content="Soli" Grid.Row="9" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.name, ValidatesOnDataErrors=True, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="2" /> 
        <ComboBox DisplayMemberPath="name" SelectedValuePath="idCategory" 
            SelectedValue="{Binding CurrentFood.idCategory}" ItemsSource="{Binding 
Categories}" Grid.Row="1" 
            Grid.Column="1" Margin="2" /> 
        <ComboBox DisplayMemberPath="name" SelectedValuePath="idMaker" 
SelectedValue="{Binding CurrentFood.idMaker}" 
            ItemsSource="{Binding Makers}" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="2" /> 

Obrázek 21 FoodDetalWindow 
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        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.replaceableUnits, 
ValidatesOnDataErrors=True, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Grid.Row="3" 
Grid.Column="1" Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.glycemicIndex}" Grid.Row="4" 
Grid.Column="1" Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.EnergyValue}" Grid.Row="5" Grid.Column="1" 
Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.fats}" Grid.Row="6" Grid.Column="1" 
Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.protein}" Grid.Row="7" Grid.Column="1" 
Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.saccharides}" Grid.Row="8" Grid.Column="1" 
Margin="2" /> 
        <TextBox Text="{Binding CurrentFood.salt}" Grid.Row="9" Grid.Column="1" 
Margin="2" /> 
      </Grid> 
    </GroupBox> 

Vytvořili jsme tedy tři okna, Window, které nám tvoří desktopovou aplikaci (desktop application). 

Poslední věc, kterou jsme v tomto kroku naprogramovali, jsou ViewModels, pro 

FoodDetailWindow a MainWindow. Vytvořili jsme dna ViewModels, první FoodDetailViewModels, 

který nám zobrazuje informace o třídě Food, vstupem je entita třídy Food a pro ni se vyhledává 

Category a Maker. To nám slouží pro pole ComboBox, kde budou nahrána všechny kategorie 

a výrobci z databáze. Je zde přidána podmínka, která určuje povinnost vyplnění pole Název 

a Výměnné jednotky. MainViewModels je třída, která nám asynchronně dočítá kolekci třídy Food, 

slouží k vyhledávání potravin z databáze. Kódy jsou příliš obsáhlé, proto je najdeme v přiloženém CD.  

Spuštěním projektu se nám zobrazí hlavní okno aplikace. Nabídka služeb je prozatím 

omezená, lze však zobrazit okno Editovat, Přidat a Kalkulátor. Aplikace bude dále tvořena v jiném, 

nastávajícím projektu., viz níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 22 Hlavní okno aplikace 
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3.5 WEB 

3.5.1 ASP.NET 

ASP.NET je webový framework obsahující sadu knihoven umožňující tvorbu webových 

aplikací v C#. Výstupem je HTML stránka s aplikací. Webové aplikace či stránky můžeme vytvářet 

pomocí WebForms a MVC. Pro naši aplikaci jsme vybrali metodu MVC [26, 27]. 

Zakládáme nový projekt opět v programu Visual Studio. Pro vytvoření jsme zvolili strukturu 

ASP.NET, Web Applikaciton, která nám umožňuje spojení s webem. Po spuštění programu se nám 

automaticky zobrazí webová stránka ASP.NET. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Okno Nová potravina 

Obrázek 24 Okno Kalkulátor 

Obrázek 25 ASP.NET 
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Aby aplikace správně pracovala, musí být do projektu načtena databáze. Databázi načteme 

velice jednoduše. Databázi načítáme přes ADO.NET Entity Data Model, načtou se nám všechny data 

z databáze a vytvoří se nám model databáze. ADO.NET je nástroj, který umožňuje tzv. point-and-click 

modifikaci .edmx souboru. Můžete vizuálně vytvářet a upravovat subjekty, dědické vztahy a atributy 

databáze. Entity data model nám umožňuje vizuální návrh databáze pro editaci koncepčního 

modelu. Můžeme zde vytvářet, upravovat nebo mazat subjekty, můžeme zkoumat typy entit nebo 

databázových tabulek, sloupců či uložených dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 MVC 

Model view controller, MVC, rozděluje webovou aplikaci na 3 komponenty, Controller 

(kontroler), model (model) a view (pohled). Controller je řídicí jednotka, pracuje s daty, přijímá 

a zpracovává data. Model pracuje s daty, pracuje nad databází. View pouze zobrazuje data pro 

výslednou HTML strávku. Pro vytvoření správné aplikace nejdříve tvoříme Controlles, potom Model 

a nakonec View. Všechny tři komponenty mají v programu již automaticky vygenerovanou složku, 

proto jednotlivé komponenty vytváříme ve složkách, do kterých patří. Jako první jsme vytvořili 

CalculatorController – Kalkulátor. ViewBag.Title nám nastavuje titulek, který chceme mít. Dále 

definujeme proměnnou typu double, do které uložíme výsledek výpočtu. V případě, kdy některé pole 

nebude vyplněno, nebo bude vyplněno chybně, bude výsledek 0 jednotek. Poté zkontrolujeme validitu 

formuláře. Je – li vše správně vyplněno, vypočítají se výměnné jednotky. Nakonec předáme výsledek 

do View včetně aktuálního modelu s původními daty, aby nám ve formulářových polích zůstaly 

hodnoty zadané uživatelem.  

 
namespace SacharidyWeb.Controllers 
{ 
    public class CalculatorController : Controller 

Obrázek 26 Databáze v C# 
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    { 
  public ActionResult Index(CalculatorModel model) 
        { 
   ViewBag.Title = "Kalkulačka"; 
   double jednotky = 0; 
   if (ModelState.IsValid) 
      jednotky = model.SpocitejJednotky(); 

ViewBag.Message = "Výsledek: " + Math.Round(jednotky, 2) + " 
v.j.";  

   return View(model); 
        } 
 } 
} 

Následuje vytvoření CalculatorModel. V modelu máme vytvořeny dvě pole pro Display 

a vzorec pro výpočet jednotek. Vytvořením Modelu si ulehčíme další práci. Když následně vytváříme 

View, generuje nám sám kus kódu již hotového podle toho, co jsme si nadefinovali v Modelu. Jako 

první je v kódu uvedená konstanta 12, kterou budeme dělit počet sacharidů. Následuje Textové pole 

pro Sacharidy ve 100 g a pro hmotnost, do kterých uživatel vypíše své hodnoty. Na konci se již 

odkazujeme na Controller SpočitejJednotky.  

namespace SacharidyWeb.Models 
{ 
 public class CalculatorModel 
 { 
  const int pomer = 12; 
 
  [Required] 
  [Display(Name = "Sacharidy ve 100g")] 
  public double sacharidy { get; set; } 
 
  [Required] 
  [Display(Name = "Hmotnost")] 
  public int hmotnost { get; set; } 
 
  public double SpocitejJednotky() 
  { 
   return this.hmotnost * this.sacharidy / 100 / 
CalculatorModel.pomer; 
  } 
 } 
}   

Přichází na řadu View, tedy pohled. Jak již bylo zmíněno, View nám sám vygeneruje formulářové 

prvky pro příslušný model. 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.sacharidy, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 

            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.sacharidy) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.sacharidy) 
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            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 

  @Html.LabelFor(model => model.hmotnost, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 

            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.hmotnost) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.hmotnost) 

Tento řádek slouží pro vytvoření tlačítka. My jsme vytvořili jen jedno a to Spočítat výměnné jednotky.  

<input type="submit" value="Spočítat" class="btn btn-default" />  

Na konci celého kódu máme odkaz na hlavní stránku, který je obsažen v každém následujícím kódu. 

<div> 
    @Html.ActionLink("Zpátky na seznam potravin", "Index", "Main") 
</div> 

Následně byly vytvořeny 4 controllery, Main, Maker, Foods a Categories. Všechny tyto čtyři 

controllery slouží pro práci s databází, pro načítání dat z databáze do desktopové aplikace či ukládání 

dat z aplikace do databáze. Desktopová aplikace nám však nijak nezasahuje do konečné verzi webové 

aplikace. Pro obsáhlost kódů je nalezneme v přiloženém CD.  

Pro propojení databáze a její načtení v MVC vytvoříme nový View – MVC 5 Controller withs 

views, using Entity Framevork, nový view jsme nazvali Main a sám nám vytvořil 5 dalších View a to 

Create, Delete, Details, Edit a Index.  

Create slouží pro vytvoření nové potraviny. Pro obsáhlost kódu jsme vložili pouze ukázky. 

Vkládáme všechny atributy, které chceme, aby se zobrazili při zadání nové potraviny a mohly být 

vyplněny. Atributů máme celkem 10 a to název, kategorie, země původu, výměnné jednotky, 

glykemický index, energetická hodnota, sacharidy, bílkoviny, tuky a soli. Kategorie a Země původu se 

liší od ostatních pouze v tom, že místo EditorFor mají DropDownList, jelikož se vybírá z nabídky 

nahraných údajů. Kdežto u ostatních atributů uživatel vpisuje údaje do psacího pole. Na konci kódu je 

tlačítko Vložit novou potravinu a odkaz Zpět na seznam potravin, jako u předchozí části. Všechny tyto 

části jsou psané v HTML kódu. Pro lepší orientaci uvádíme tři základní značení:  

</div>  html blok,  

<td>  buňka tabulky  

<th> nadpis sloupe tabulky 

Kategorie: 

<div class="form-group"> 
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@Html.LabelFor(model => model.idCategory, "Kategorie", htmlAttributes: new 
{ @class = "control-label col-md-2" }) 

            <div class="col-md-10"> 
@Html.DropDownList("idCategory", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 

@Html.ValidationMessageFor(model => model.idCategory, "", new { @class 
= "text-danger" }) 

            </div> 
        </div>  

Výměnné jednotky:  

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.replaceableUnits, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 

            <div class="col-md-10"> 
  @Html.EditorFor(model => model.replaceableUnits, new { htmlAttributes s     
= "form-control" } }) 

@Html.ValidationMessageFor(model => model.replaceableUnits, "", new { 
@class = "text-danger" }) 

            </div> 
        </div> 

Delete nám slouží k vymazání potraviny. Na začátku máme vepsán titule: Opravdu chcete 

smazat tuto potravinu?, aby ji uživatel nesmazal nedorozuměním. Vkládáme všech 10 atributů 

a všechny atributy vkládáme stejně. Zde uživatel nebude nic vyplňovat, proto používáme 

DisplayNameFor a DisplayFor, ve kterém bude název a vedle toho se vypíše potravina, kterou si 

uživatel právě vybral. Na konci kódu je tlačítko Smazat a odkaz na hlavní stránku stejně jako 

u kalkulátoru.  

<dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.name) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.name) 
        </dd> 

 

Details slouží k zobrazení detailu potraviny. Tento View je stejně napsán jako Delete. Na 

konci má však tlačítko Změnit, který nás odkazuje na View Edit. Edit slouží tedy ke změně/přepsání 

potraviny či její úpravě. Funkce Edit umožňuje vložení textu a jeho editaci stejně jako Create. 

Poslední máme Index. Ten nám určuje hlavní stránku. Titulek aplikace je Databáze potravin. Je zde 

odkaz na Vložit novou potravinu a vyhledávač potravin s tlačítkem Vyhledat. V kódu je vypsáno 10 

již zmiňovaných atributů, které jsou napsány stejně jako Delete. Na konci kódu máme tři tlačítka, 

Změnit, Detail a Smazat.   

ViewBag.Title = "Databáze potravin"; 
@Html.ActionLink("Vložit novou potravinu", "Create") 
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<th> 
                    Vyhledat potravinu: 
                </th> 
                <th> 
                    @Html.Editor("SearchString", new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } }) 
                </th> 
                <th> 
                    <input type="submit" value="Vyhledat" class="btn btn-default" /> 
 
 

   @Html.ActionLink("Změnit", "Edit", new { id = item.idFood }) | 
                @Html.ActionLink("Detail", "Details", new { id = item.idFood }) | 
                @Html.ActionLink("Smazat", "Delete", new { id = item.idFood }) 

 

Posledním krokem v této části je vytvořit kontakt, na který se budou moci odkazovat 

uživatelé. Založili jsme nový email na www.seznam.cz. Vytvořili jsme nový Controller a to 

ContactController, který nám vrací View. 

namespace SacharidyWeb.Controllers 
{ 
    public class ContactController : Controller 
    { 
        // GET: Contact 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
    } 
} 

 

Dále vytvoříme View Contact, ve kterém je napsán autor webu a kontakt. 

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
 
<h2>Kontaktní údaje</h2> 
</br> 
<h4><b>Autor webu:</b> Táňa Marčišovská</h4> 
<h4><b>Email:</b> databazepotravin@seznam.cz</h4> 

 

 

 

http://www.seznam.cz/
mailto:databazepotravin@seznam.cz%3c/h4
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Spuštěná aplikace vypadá následně: 

 

Obrázek 27 Titulní strana 

   

Obrázek 28 Vložení nové potraviny 



 60  

 

 

  

Obrázek 29 Změna potraviny 

Obrázek 30 Smazání potraviny 
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3.5.3 Web hosting 

Pro web hosting jsme vybrali firmu http://www.aspone.cz/, která vznikla v roce 2007 a jako 

první přišla na trh s technologií Windows Server 2008, IIS 7, ASP.NET Frameworku 3.5 a s mnoha 

dalšími. Firmu jsme vybrali z důvodu nabídky web hostingu zdarma. Firma nabízí i placené služby, 

pro naši aplikaci však stačí free verze. Objednali jsme tedy variantu Freehosting. Stránku pro aplikaci 

jsme nazvali http://vymennejednotky.aspone.cz/. Na server se nejdříve musí nahrát databáze. 

V programu Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Studio vytvoříme skript databáze. Musí být 

vytvořeny dva skripty databáze, schema only a data only. Vytvoří se nám SQL soubor, který je třeba 

upravit přejmenováním názvu databáze. Tyto dva soubory vkládáme do naší databáze vytvořené na 

webhostingu. Je důležité, aby soubory byly nahrány v pořadí Schéma a poté až data. Jinak by databáze 

správně nepracovala.  

Pro úplnost aplikace musíme přepsat kód v projektu WEB, MVC. Zde musí být změněn název 

databáze, ip adresa, user id a heslo a integrated security změněno z True na False, jinak nám aplikace 

nebude fungovat. 

<connectionStrings><add  

name="SacharidyEntities" 

connectionString="metadata=res://*/SacharidyModel.csdl|res://*/SacharidyModel.ssdl|res

://*/SacharidyModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;providerconnection 

string=&quot;datasource=192.168.1.5;initialcatalog=db5896;user 

id=db5896;password=konicek22;integrated 

security=False;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" 

providerName="System.Data.EntityClient" /></connectionStrings></configuration> 

Obrázek 31 Detail potraviny 

http://www.aspone.cz/
http://vymennejednotky.aspone.cz/
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Aplikaci je umístěna na webové adrese http://vymennejednotky.aspone.cz/. 

 

3.5.4 Testování aplikace 

Testování aplikace jsme se rozhodli připojit k projektu simulace diabetu. Simulace diabetu 

byla prováděna zavedením senzoru pro kontinuální monitoring glykémie MiniLink Real-Time 

Transmitter od firmy Medtronic (CGMS) a zavedením infuzního setu pro přívod inzulinu (inzulinová 

pumpa Paradigm Veo MiniMed od firmy Medtronic), pravidelným měřením glykémie glukometrem 

Contour Link taktéž firmy Medtronic a pravidelnou stravou. V rámci tohoto projektu jsme se snažili si 

přiblížit život s diabetem. Infuzní sety jsme aplikovali každé 3 dny do různých míst na těle. CGMS byl 

aplikován na 7 dní, poté vypršela jeho životnost. 

Senzor jsme aplikovali 14. 4. 2015 v odpoledních hodinách a tím jsme zahájili projekt 

s testováním aplikace. Každý den byl nastaven podle potřeb diabetika. Tři hlavní jídla, dvě svačiny 

a jedna druhá večeře. Inzulin jsme aplikovali pouze k jídlu, bazální dávku inzulinu bychom nijak 

nezaregistrovali, proto byla pro náš experiment zbytečná. Bolusové dávky nám také glykémii 

neovlivní, ale pro podrobnější simulaci jsme se rozhodli aplikovat bolusové dávky inzulinu, které byly 

prokonzultovány s MUDr. Naděždou Filákovou – na  1 vj. jídla připadne 1 jednotka inzulinu. Místo 

inzulinu, který by ve zdravém lidském organismu způsobil četné problémy, jsme do těla vpravovali 

fyziologický roztok NaCl, 0.9 % chlorid sodný.  

Senzor: 

Aplikace senzoru nebyla bolestivá, byla rychlá do podkoží hýždě. Senzor se několik minut 

zahřívá a detekuje signál. V této fázi musí být inzulinová pumpa co nejblíže senzoru. Senzor nijak 

zvlášť neomezoval každodenní život, omezoval nás pouze ve volnočasových aktivitách, jako například 

plavání. V posledních dnech životnosti senzoru byl senzor trochu na dotek bolestivý, bolest se 

projevovala i v noci, jelikož senzor byl zaveden do hýždě. První tři dny byl senzor kalibrován co tři 

hodiny. Zbytek dní byl senzor kalibrován co 12 hodin. Díky senzoru jsme si mohli ověřit, jak tělo 

reaguje na potraviny, což souvisí s našimi nutričními požadavky. Čím potravinu s nižším GI jsme 

zkonzumovali, tím glykémie pomaleji stoupala, nevystoupala tolik, jako u jídel s vysokým GI, 

a vrchol glykémie byl téměř za hodinu. Jako příklad uvádíme snídani ze dne 15. 4. 2015, 

5 polévkových lžic müsli (vlašské ořechy GI 15, vločky GI 30), jeden 100g bílý jogurt (GI 20). Na 

lačno ráno naměřena glykémie 6,2 mmol/l. Jak můžeme vidět na grafu, snídaně byla v 7:00 a vrchol 

glykémie po snídani byl až v cca 7:50, naměřeno senzorem 7,4 mmol/l, poté glykémie pomalu klesá 

na původní hodnotu. Glykémii nám v tomto případě ovlivňuje i přijatá vláknina, která trávení 

zpomaluje a obsah laktózy, která se také musí natrávit, a nemá tak velký vliv na naši glykémii.   
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Pro srovnání jsme vybrali hodnoty ze dne 16. 4. 2015, kdy v čase 15:55 byla zkonzumována 

na svačinu miska zeleného hroznového vína (GI 40). Hroznové víno nemá GI nejvyšší, obsahuje však 

spoustu sacharidů, především fruktózy. Jak můžeme vidět na grafu, výstup glykémie byl mnohem 

prudší, glykémie vystoupala do mnohem vyšší hodnoty. Na počátku byla glykémie 5.4 mmol/l, za cca 

půl hodiny nám stoupla na 8.0 mmol/l. Zde nám nejvíce ovlivňuje glykémii jak GI tak i fruktóza, která 

je obsažena v ovoci, Není třeba ji trávit, proto se vstřebává rychle, růst glykémie je proto rychlý 

a prudký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Graf hodnot glykémie po snídani 

Obrázek 33 Graf hodnot glykémie, hroznové víno 
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Pro srovnání, u snídaně s cereálním müsli a bílým jogurtem nám glykémie vystoupala za cca 

50 min. o 1.2 mmol/l. U hroznového vína nám za cca 30 min o 2.6 mmo/l. 

V následujících dnech nebylo již zaznamenáváno téměř žádné jídlo a to z důvodu onemocnění, 

které nás postihlo od rána dne 16. 4. 2015. Jednalo se o akutní infekční onemocnění dýchacího 

systému s vysokými horečkami a trvalo déle jak 14 dní. Měření glykémie probíhalo dále, avšak bez 

plánovaných experimentů. I bez příjmu potravy nám však glykémie stoupala. 

Na grafu Hodnoty senzoru můžeme vidět celkový přehled glykémií za 7 dní, kdy byl senzor 

aplikován. Jednotlivé dny naleznete v příloze. Velké výkyvy ode dne 16. 4. 2015 mohou být 

způsobeny již zmíněnou nemocí, nebo rychlými cukry, jako džusy, čaj s medem nebo dětské sladké 

piškoty. Můžeme vidět, že nejvyšší hodnota naměřená senzorem byla 10.2 mmol/l cca ve 22:00 dne 

19. 4. 2015. Během nemoci se glykémie dostala i pod hranici 4.0 mmol/l, nejvýrazněji dne 16. 4. 2015 

ve 21:30 byla hodnota glykémie 3.9 mmol/l a 20. 4. 2015 kdy hladina glukózy v krvi klesla až na  

3.5 mmo/l.  

 

Obrázek 34 Celkový přehled hodnot senzoru 
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Infuzní sety: 

Všechny použité infuzní sety byly 6mm dlouhé. Délka kanyl se odvíjela od místa aplikace. 

První infuzní set byl zaveden do oblasti břicha, po levé straně. Tato aplikace do oblasti břicha byla 

velice nepříjemná, bolestivá. Z důvodu bolestivosti vpichu po 2 dnech byl infuzní set vyndán 

a aplikovali jsme nový do oblasti hýždě. Po vyndání starého infuzního setu z břicha jsme mohli vidět, 

že kanyla umístěna v podkoží byla zalomená. Nová aplikace do hýždě již nebyla bolestivá. Místo 

vpichu začalo být bolestivé po 2 dnech, proto jsme se opět rozhodli infuzní set vytáhnout. I zde byla 

kanyla zalomená. Poslední dva vpichy byly do paže a do stehna. Aplikace byla sice bolestivá, kanyla 

se u nich však nezalomila.  

 

 

Obrázek 35 Aplikovaný senzor pro kontinuální monitoring glykémie 

Obrázek 36 Senzor po vytažení z podkoží 
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Simulace diabetu s testováním aplikace byla pro nás velice poučná a přesvědčili jsme se 

o tom, že život s diabetem je opravdu obtížný. Nejtěžší pro nás na simulaci diabetu bylo dodržení 

režimu pravidelné stravy a uvědomění si aplikace inzulinu ke každému jídlu. Počítání výměnných 

jednotek či dávky inzulinu vzhledem ke glykemii nebyl tak obtížný díky dlouholetým zkušenostem 

s diabetem.  

 

  

Obrázek 37 Infuzní set 
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Závěr 
Diabetes mellitus je v současnosti onemocnění postihující velkou část lidské populace. Léčebné 

technické metody se neustále vyvíjejí pro lepší kompenzaci diabetu. Pochopením problematiky DM, 

využíváním kompenzačních metod a zajištěním správné zdravé výživy může diabetik dosáhnout 

hodnot glykémií blížící se hodnotám zdravého jedince a předejít tak akutním či pozdním komplikacím.   

Cíle bakalářské práce jsem se snažila naplnit tak, aby byly přínosem jak pro nás, tak pro diabetiky 

a jejich rodinné příslušníky. Vzhledem k obsáhlosti onemocnění DM jsem svou práci zaměřila 

výhradně na DM 1. typu a kompenzaci diabetu nutričními požadavky. Nutriční hodnoty potravin jsou 

často velice opomíjené a považované za nedůležité a většina diabetiků počítá výměnné jednotky pouze 

odhadem. Špatný odhad vj způsobí aplikaci nepřesné dávky inzulinu a akutní komplikace jako jsou 

hypoglykémie či hyperglykémie. Čtenáře bakalářské práce jsem se snažila seznámit i s nutričními 

hodnotami, které různě ovlivňují naši glykémii. Některé složky potravy nám glykémii neovlivňují 

vůbec, některé, jako třeba vláknina, nám glykémii zvyšují pozvolna, pomalu a nedochází tak 

k prudkému nárůstu glykémie. Diabetik by měl myslet především na to, jaké sacharidy se v potravině 

nachází a jak moc mu glykémii ovlivní. Sacharidy jako jsou glukóza a fruktóza, které jsou zastoupeny 

především v ovoci, nám glykémii zvyšují prudce a okamžitě. Uvědoměním si těchto složek, může 

diabetik aplikovat inzulin buďto přímo k jídlu, až půl hodiny před jídlem, nebo během jídla. Doba 

aplikace inzulinu se odvíjí také od aktuální hodnoty glykémie.    

V rámci bakalářské práce jsem vytvořila aplikaci pro automatizovaný výpočet sacharidových 

výměnných jednotek. Přesněji webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce 

http://vymennejednotky.aspone.cz/. Aplikace je přehledná, jednoduchá a jejím cílem je usnadnění 

každodenního počítání vj. Používáním aplikace získává diabetik přesnější přehled o přijatých vj, 

nutričních hodnotách potraviny a glykemickém indexu. Aplikaci jsem následně úspěšně otestovala, 

předpokládá se neustálé plnění databáze, rozvinutí aplikace pro Android a Windows Phone. Následně 

bych chtěla aplikaci obohatit o čtečku čárových kódů, která by usnadnila vyhledávání potravin a její 

editaci, rozšíření kalkulátoru o výběr hodnot sacharidů na 1 vj a dalších funkcionalit. Věřím, že 

aplikace bude přínosem pro všechny diabetiky či rodinné příslušníky a že jim usnadní každodenní 

počítání výměnných jednotek.   
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Seznam příloh 
1. Skript databáze 

2. Grafy senzoru jednotlivých dní 

Přílohy 
 

1. Skript databáze 

USE [master] 

GO 

 

/****** Object:  Database [Sacharidy]    Script Date: 04/28/2015 21:32:49 

******/ 

CREATE DATABASE [Sacharidy] ON  PRIMARY  

( NAME = N'SacharidyWPF', FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SacharidyWPF.mdf' , SIZE = 3072KB 

, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'SacharidyWPF_log', FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SacharidyWPF_log.ldf' , SIZE = 

1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 

GO 

 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [Sacharidy].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ANSI_NULLS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ANSI_PADDING OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ANSI_WARNINGS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ARITHABORT OFF  

GO 

 



   

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET AUTO_CLOSE OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET AUTO_SHRINK OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET  DISABLE_BROKER  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET TRUSTWORTHY OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET PARAMETERIZATION SIMPLE  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF  

GO 

 



   

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET  READ_WRITE  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET RECOVERY SIMPLE  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET  MULTI_USER  

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM   

GO 

 

ALTER DATABASE [Sacharidy] SET DB_CHAINING OFF  

GO 

 

   



   

 

2. Grafy senzoru jednotlivých dní 

 

  



   

 

 

  



   

 

 

 


