Abstrakt
V této bakalářské práci se budu zabývat tématem cukrovky (diabetem mellitem).
Představím zde nejdříve obecnou problematiku tohoto onemocnění, popíši jednotlivé typy
cukrovky, vysvětlím zde příznaky i to, jak se toto onemocnění léčí. Zaměřím se zde více na
otázku výskytu tohoto onemocnění u různých etnik a popíši rozdílný dopad diabetu na
populaci etnických menšin. Budu zkoumat, jaká je situace diabetu v Americe, Asii a také se
pokusím zjistit, zda se toto onemocnění vyskytuje i u preliterárních společností, jako jsou
například Papuánci či Aboriginci. Pro srovnání zde také představím situaci diabetu mellitu
v České republice. Poté se budu zaměřovat i na otázku historie, například jaké bylo
v minulosti povědomí lidí o tomto onemocnění, jak postupovaly výzkumy týkající se tohoto
onemocnění, či dokonce prvních zmínkách. V neposlední řadě se budu se snažit zjistit, zda
je cukrovka opravdu civilizační chorobou, co ji způsobuje, jestli můžeme udělat něco pro
její oddálení, či se jí úplně vyhnout a zda na ní má vliv i náš životní styl, složení potravy
nebo sedavý způsob života. Nakonec vyhodnotím získané informace a pomocí nich odpovím
na svou výzkumnou otázku.

Abstract
In this bachelor thesis I will deal with the topic of diabetes mellitus. I will present here
the general problems of this desease, describe the different types ofdiabetes, spalin the
symptoms and how this disease is treated. I will focus more on the issue of incidence of this
disease in different ethnic groups and describe the different impact of diabetes on the ethnic
minority population. I will examine the situation of diabetes in America, Asia and I will also
try to find out whether this disease also occurs in preliterary societies such as Papuans or
Aborigines. For comparison I will also present the situation of diabetes mellitus in the Czech
Republic. Then I will also focus on the issue of history, for example, how has been people´s
awareness in the past, how has progressed research on this disease or even the first mentions.
Last but not least I will try to find out whether diabetes is really a disease of civilization what
causes it and whether we can do something to delay it or to avoid it completely, and whether
our lifestyle, food composition or sedentary lifestyle influence it. Finally I will evaluate the
information and answer my research question.

