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ABSTRAKT 

 

 

HILLOVÁ, Dagmar: Rola nutričného terapeuta v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. 
[Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta; Nutričný špecialista. 
Vedúci práce: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Praha, 2019, 66s. 

 

 

Diplomová práca sa zaoberá uplatnením profesie nutričného terapeuta/špecialistu 
v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. V prvej polovici teoretickej časti sú popísané 
jednotlivé odlišnosti v konkrétnych nutričných otázkach, medzi obdobím tehotenstva 
a obdobím dojčenia. V druhej polovici teoretickej časti je otvorená problematika 
zdravotnej gramotnosti v súvislosti s výživou a charakteristika profesionálneho vzťahu 
medzi gynekológom a nutricionistom. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť reálny 
koncept, ako zaradiť profesiu nutričného terapeuta/špecialistu do rutinnej starostlivosti 
o tehotné a dojčiace ženy tak, aby boli zohľadnené aktuálne možnosti špecializovaných 
ambulancií. Zvolený problém bol riešený empirickým výskumom s využitím 
dotazníkovej metódy, kedy boli preskúmané aktuálne poskytované nutričné služby, 
deficitné oblasti v problematike výžive tehotných a dojčiacich žien a tiež zisťovaný 
individuálny postoj respondentiek v tejto problematike. Na základe týchto zistení, boli 
navrhnuté oblasti, v ktorých je predpoklad, že by nutričná intervencia priniesla pozitívne 
výsledky v praxi, s konkrétnymi a reálnymi návrhmi, ako zvládnuť uskutočniť takúto 
zmenu. Súčasťou diplomovej práce je vypracovaný elektronický edukačný materiál, 
ktorý je určený pre klientky a obsahuje informácie o výžive tehotných a dojčiacich žien 
a výžive detí.  
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ABSTRACT 

 

 

HILLOVÁ, Dagmar: The role of nutritionist in care of pregnant and breastfeeding 

women. [Thesis]. Charles University in Prague, 1st faculty of medicine; Nutritional 

specialist. Supervisor: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Prague, 2019, 66p. 

 

 

The thesis deals with the application of the profession of nutritional therapist/specialist in 

the care of pregnant and nursing women. In the first half of the theoretical part, there are 

described individual differences in particular nutritional issues, between the period of 

pregnancy and the period of breastfeeding. In the second half of the theoretical part, the 

issue of nutrition health literacy and the characteristics of the professional relationship 

between the gynecologist and the nutritionist are discussed. The aim of the thesis was to 

design a real concept of how to include the profession of nutritional therapist/specialist 

in routine care for pregnant and breastfeeding women so that the current possibilities of 

specialized outpatient departments are taken into account. The chosen problem was 

solved by empirical research using the questioning method, where the currently provided 

nutritional services, deficit areas in the issue of nutrition of pregnant and breastfeeding 

women were examined and the individual attitude of the respondents in this issue was 

ascertained. Based on these findings, areas have been suggested where nutritional 

intervention is expected to deliver positive results in practice, with concrete and realistic 

suggestions on how to manage such a change. Part of the thesis is elaborated electronic 

educational material, which is intended for clients and contains information about 

nutrition of pregnant and breastfeeding women and nutrition of children. 
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ÚVOD 

 

 

K výberu témy diplomovej práce nás motivovala vízia prepojenia profesie 
nutričného terapeuta/špecialistu s gynekologickou praxou, kde vidíme veľké uplatnenie. 
Tehotenská poradňa je väčšinou prvým odborným kontaktom s tehotnou ženou 
a sprevádza ju v celom priebehu tehotenstva. Začlenenie nutricionistu do tohto konceptu 
by mohlo otvoriť úplne nový spôsob práce s klientkou, skvalitniť a prehĺbiť edukačný 
proces v oblastiach výživy a dokonca znížiť riziko patologického priebehu tehotenstva.  

Dlho sme premýšľali, akým spôsobom túto problematiku efektívne vystihnúť 
a nakoniec sme sa rozhodli analyzovať aktuálnu úroveň nutričných služieb, ktoré sú 
klientkám rutinne poskytované a porovnať ju s úrovňou zdravotnej gramotnosti 
v otázkach výživy. Premenné tohto výskumu sme dávali do viacerých vzťahov, pričom 
hlavným skúmaným vzťahom bolo, nakoľko počet absolvovaných tehotenstiev a tým aj 
počet návštev tehotenskej poradni, ovplyvňuje úroveň zdravotnej gramotnosti. Zamerali 
sme sa tiež na jednotlivé stravovacie návyky respondentiek a na postojové špecifiká 
k otázkam výživy. Čiastkovými cieľmi diplomovej práce, bolo dôkladne preskúmať 
všetky vzťahy medzi premennými, zohľadniť individuálny postoj respondentiek 
a načrtnúť model, ako začleniť nutricionistu do tehotenskej poradne vzhľadom na 
aktuálne možnosti v ČR. 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zistiť akú rolu v súčasnosti zohráva 
nutričný terapeut/špecialista v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy a odhaliť deficitné 
oblasti nutričnej starostlivosti, vrámci primárnej prevencie u tehotných a dojčiacich žien. 

Veríme, že nutricionista má v tehotenskej poradni a v starostlivosti o tehotné 
a dojčiace ženy široké uplatnenie a že začlenenie tejto profesie, do gynekologickej praxe, 
by prinieslo pozitívne výsledky v oblasti prevencie a tiež zdvihlo prestíž zdravotníckych 

zariadení.  
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1. CHARAKTERISTIKA OBDOBIA TEHOTENSTVA 

Z POHĽADU VÝŽIVY  
 

 

Z pohľadu nutricionisty je obdobie tehotenstva veľmi atraktívnym, nakoľko 
stravovací režim tehotnej ženy zasahuje hneď do niekoľkých oblastí. Výživa matky 
ovplyvňuje jej zdravotný stav, priebeh tehotenstva a pôrod, vývoj a následný vývin plodu 
a rovnako predpokladáme, že stravovacie návyky matky neskôr prevezme i dieťa. Preto 
je nutné túto oblasť starostlivosti o klientku vnímať komplexne a venovať je osobitú 
pozornosť. „Je dlouhodobě prokázané, že kvalitní a vyvážená strava společně s životním 
stylem optimalizuje zdraví těhotné ženy a redukuje rizika defektů, zajištuje optimální 
vývoj plodu a jeho růst.“ (Hronek & Barešová, 2012, p. 11)  

Ako organizmus tehotnej ženy prechádza v priebehu gravidity jednotlivými 
zmenami, mení sa postupne aj jeho nutričná potreba. Je veľmi žiadúce, aby bola každá 
tehotná žena edukována o racionálnej výžive a vedela nadobudnuté vedomosti efektívne 
použiť v praxi.  

 

1.1 Nutričná potreba a význam jednotlivých makronutrientov v období 
tehotenstva 

 

Dôležitým aspektom výživy tehotných žien a problematikou, ktorú väčšina žien 
často rieši je, energetický príjem. V dnešnej dobe sa stále, i keď menej často,  stretávame 
s názorom, že tehotná žena by mala „jesť za dvoch“. Bohužiaľ takéto stravovanie 
v konečnom dôsledku vedie k zbytočne nadmernému príjmu energie, väčšiemu nárastu 
telesnej hmotnosti a tým k nadváhe, prípadne obezite. „Obezita matky zvyšuje riziko 
vzniku komplikací například diabetu, hypertenze nebo hypertrofie plodu a předčasného 
porodu. Naopak podvýživa matky vede k nižší porodní hmotnosti novorozenců. Ta je 
spojena s vyšším rizikem podvýživy u dítěte a s jeho zvýšenou nemocností a úmrtností a 
horším neurologickým vývojem.“ (Kudlová et al., 2009 p. 79) Je dôležité, aby každá 
tehotná žena upravila svoj energetický príjem vzhľadom ku svojej telesnej hmotnosti. 
Nadmerný príjem energie a tým vznikajúca nadváha alebo obezita, sú rizikové pre 
normálny priebeh tehotenstva, pre vývoj plodu a môžu vyvolať gestačný diabetes. 
Zároveň obezita vzniknutá v priebehu tehotenstva môže narušiť psychickú pohodu ženy, 
zmeniť pohľad na svoje telo a zasahovať aj do partnerského života. Po pôrode môže 
vzniknutá nadváha u ženy vyvolávať túžbu sa nadbytočných kilogramov zbaviť čo 
najrýchlejšie, čo často vedie k rôznym nevhodným spôsobom znižovania hmotnosti ešte 
v dobe dojčenia. Alternatívne stravovanie alebo nízky príjem energie po pôrode, môžu 
negatívne ovplyvniť dojčenie, komfort a psychickú pohodu matky i vývoj dieťaťa. 
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V prípade plánovaného tehotenstva, je optimálne otázku výživy otvoriť v dobe, 

kedy žena ešte nie je tehotná. „Z hlediska vývoje plodu je velmi vhodné započít s nutriční 
přípravou již před těhotenstvím. Bylo dokumentováno, že optimální hmotnost ženy (BMI 
v rozmezí 18,5-25 kg/m²) je spojena s nejnižším rizikem při vývoji plodu a pro zdraví 
matky. Je také velmi vhodné, aby žena nevstupovala od těhotenství s vyčerpanými 
zásobami živin.“ (Pařízek, 2015, p. 296) Včasnou intervenciou a prevenciou je možné 
zabrániť rôznym komplikáciám, ktoré by mohli  neskôr v tehotenstve nastať, prípadne pri 
pôrode alebo po ňom. U podvyživených žien sa doporučuje výraznejší váhový prírastok, 
naopak u obéznych žien nižší, aby sa predišlo patologickému priebehu tehotenstva 
z dôvodu nadváhy. Dôležité je, aby tehotná žena s obezitou nezačala rapídne uberať na 
váhe v období tehotenstva a aby nedodržiavala extrémne stravovacie plány. Obézne ženy 
by mali ideálne upraviť príjem energie na primeranú dennú dávku, dbať na pestrosť 
potravín a venovať sa miernej športovej aktivite, vhodnej vzhľadom k zdravotnému 
stavu. V tomto prípade môže dochádzať k miernemu úbytku na váhe, môžeme ho však 
považovať za bezpečný.  

Hronek & Barešová (2012, p. 24) doporučujú váhový prírastok s prihliadnutím na 
BMI ženy (pred otehotnením) následovne:  

 BMI ˂ 19,8 - doporučený váhový prírastok 12,5-18 kg 

 BMI 19,8-26 doporučený váhový prírastok 11,5-16 kg 

 BMI 26,1-29  doporučený váhový prírastok 7-11,5 kg 

 BMI > 29 doporučený váhový prírastok do 7 kg 

U viacpočetného tehotenstva je prírastok na váhe samozrejme vyšší.  
„V prvním trimestru těhotenství není zvýšený přívod energie potřebný, od 2. 

trimestru by se měl zvýšit o 620–830 kJ (150–200 kcal)/den. To je například 450 ml 
polotučného mléka nebo 1,5 krajíce chleba. (Kudlová et al., 2009, p. 121). Tláskal (2015, 

para.1) sa v diskusii na portály spoločnosti pre výživu vyjadril, že: „Těhotná žena 
potřebuje cca o 200 – 250 kcal/den více než v době před těhotenstvím. Pokiaľ má žena 
normálne BMI a odpovedajúci energetický príjem, v prvom trimestri nie je navýšenie 
energetického príjmu potrebné. Od druhého trimestru je mierne navýšenie prijímanej 

energie naopak žiadúce, avšak v priemere od 150-250 kcal/deň. To potvrdzuje i Chrpová 
(2009, p. 108): „Energetická hodnota u těhotných žen se zvyšuje až od druhého trimestru, 
taktéž od té doby se navyšují dávky důležitých složek stravy. Energie by průměrně měla 
vystoupat na 11 000kJ za den a množství bílkovin na cca 90g den.“ V praxi je 

nevyhnutné, aby žena rozumela, čo takéto množstvo energie predstavuje a z akého 
množstva určitej potraviny, ho môže získať. Výhodou je konzultácia s nutricionistom. 

Nutricionistom rozumieme kvalifikovaného odborníka, nutričného terapeuta, nutričného 
špecialistu, prípadne lekára- nutricionistu, ktorý zváži vzhľadom k aktuálnemu stavu 
pacientky, či je vôbec nutné, prípadne o koľko kcal/deň navýšiť energetický príjem 

a zároveň zabezpečí aj edukáciu pacientky.  
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Dôležité je, zamerať sa nielen na energetický príjem ako taký, ale i na príjem 
jednotlivých nutrientov. Pre fyziologický priebeh tehotenstva je kľúčové, aby žena 
prijímala dostatok všetkých makroživín - proteínov, lipidov a sacharidov. V prípade, že 
žena netrpí deficitom niektorej zo živín a jedálniček odpovedá racionálnemu stravovaniu, 
navýšenie dennej doporučenej dávky nastáva z pravidla až v druhom trimestri.  

Cca od 13 týždňa tehotenstva je potrebné navýšiť príjem proteínov. Denná potreba 
bielkovín pre dospelého človeka je 0,8-1,0 g/kg hmotnosti. Toto odporúčanie však 
nezohľadňuje potreby organizmu v jednotlivých štádiách tehotenstva. Súčasné poznatky 
ukazujú, že v počiatku tehotenstva, konkrétne v  prvých 16 týždňoch a následne v závere 
tehotenstva od 36 týždňa je vhodné navýšiť denný príjem sacharidov na cca 1,2-1,5g/kg 

hmotnosti. (Elango, R. & O Ball, R., 2016, para. 1) V Českej literatrúre sa stretneme často 
s odporúčaním navýšiť príjem proteínov v tehotenstve o cca 15g (Zlatohlávek, 2016, p. 
28); (Tláskal, 2015, para. 1) čo v konečnom dôsledku predstavuje približne rovnaké 
množstvo.  

Pre fyziologický priebeh tehotenstva a normálny vývoj plodu je príjem bielkovín 
kľúčový aspekt. „V těhotenství je přívod bílkovin nezbytný pro zajištění normálního růstu 
plodu, pro vývoj placenty, změny dělohy a prsů. Kromě toho plní bílkoviny další úkoly 
jako hormony, transportní složky, enzymy, protilátky aj.“ (Hronek, 2004, p. 60) 

„Dostatečný příjem bílkovin podporuje růst plodu, s omezením příjmu bílkovin se snižuje 
porodní hmotnost dětí.“ (Pařízek, 2015, p. 298) 

Dostatočný príjem bielkovín je potrebný nielen v období tehotenstva, ale aj 
v období laktácie a dojčenia, preto môže včasná a efektívna intervencia pozitívne 
ovplyvniť matku i dieťa v dlhodobom horizonte. Okrem samotného množstva bielkovín 
v jedálničku, sú dôležité i zdroje, z ktorých sú bielkoviny prijímané. Pre dosiahnutie 
adekvátneho príjmu všetkých esenciálnych aminokyselín, je ideálna konzumácia 
bielkovín z živočíšnych zdrojov. Živočíšne zdroje bielkovín ako mäso, mäsové výroby, 
vajcia a mliečne výrobky je vhodné striedať so zdrojmi rastlinnými ako sú strukoviny 
a  obiloviny. V praxi je z časového hľadiska je ideálne, keď sa úpravou jedálničku 
zaoberá nutricionista. Jak už sme uvádzali vyššie, neoddeliteľnou súčasťou naplánovanej 
zmeny je efektívna edukácia. Vrámci edukácie je dôležité zistiť úroveň zdravotnej 
gramotnosti klientky v otázkach výživy a prispôsobiť tomu individuálne nutričný 
terapeutický proces. Klientka by mala mať prehľad o tom čo bielkoviny predstavujú, 
ktoré potraviny sú zdrojom bielkovín a tiež, čo odporúčané množstvo znamená v praxi. 

Napríklad že spomínaných 15g bielkovín sa nachádza v cca 75g kuracej šunky, alebo 
v 50g 30 % syru Eidam, alebo v približne 0,5 litri polotučného mlieka. (kalorické tabuľky, 
2019) Takáto edukácia následne vytvára vhodné podmienky pre zavedenie a udržanie 
požadovanej zmeny jedálničku.  

Potreba tukov, sa na rozdiel od potreby bielkovín v tehotenstve nemení. .„Poměr 
tuků a sacharidů na celkovém příjmu energie by měl být podobný jako u ostatní populace, 
tj. 30 % tuků a 55–60 % sacharidů.“ (Kudlová et al., 2009 p. 121) Dôležité však je, 
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zamerať pozornosť na zdroje, z ktorých tehotná žena tuky prijíma. Významným v dobe 

tehotenstva je najmä príjem n-3 mastných kyselín, hlavne v období výstavby mozgových 
štruktúr plodu. Esenciálne mastné kyseliny majú význam pre normálny 
vnútromaternicový vývoj, rast plodu, vývoj mozgu a ostrosť zraku. Vývoj plodu je 
spojený s vysokou potrebou esenciálnych mastných kyselín a plod je závislý na 
dostupnosti týchto látok od matky. Zvýšenie príjmu esenciálnych mastných kyselín 
matkou, behom tehotenstva, môže byť prospešné jak pre matku, tak pre dieťa. 

Sledovaním vplyvu n-3 nenasýtených mastných kyselín na dobu trvania tehotenstva a 

pôrodnú hmotnosť novorodenca ukázalo, že ženy, ktoré behom tehotenstva užívali rybí 
olej (zdroj n -3 kyselín), mali dlhšie tehotenstvo a pôrodná hmotnosť novorodencov bola 
vyššia ako u žien, ktoré rybí olej neužívali. (Hronek, 2004, p. 67-68) 

V našich podmienkach nie je bohužiaľ príjem omega 3 mastných kyselín 
dostatočný. Dobrým lokálnym zdrojom n-3 mastných kyselín je napríklad repkový olej, 
ktorý sa vyznačuje výbornou tepelnou stabilitou, preto je vhodným tukom pre tepelnú 
úpravu pokrmov. Medzi ďalšie zdroje omega 3 mastných kyselín patria tučné morské 
ryby (napríklad losos, makrela tuniak atd.) a ich konzumácia sa doporučuje aspoň 1x 
týždenne. Do jedálničku je tiež vhodné zaradiť orechy, olejnaté semená, sóju, pšeničné 
klíčky alebo avokádo.  

V otázke suplementácie omega 3 nenasýtenými mastnými kyselinami sa 
domnievame, že ak ide o inak zdravú ženu, s pestrým racionálnym jedálničkom, nie je 
potrebné tieto látky suplementovať. Pokiaľ, ale vrámci nutričnej anamnézy zistíme, že 
žena nekonzumuje potraviny s obsahom omega 3 nenasýtených mastných kyselín, je na 
mieste zvážiť suplementáciu formou výživových doplnkov. Čo sa týka príjmu omega 6 
mastných kyselín, tak v našich podmienkach, alebo v takzvanom „západnom type 
stravovania“ je prebytok omega 6 mastných kyselín. Z tohto dôvodu, je potrebné sa 
zamerať práve na dostatočný príjem n-3, nakoľko deficit n-6 v našich podmienkach 
prakticky nehrozí.  

Vrámci problematiky príjmu tukov v tehotenstve, je vhodné zmieniť doporučenie 
obmedziť príjem nasýtených mastných kyselín. Nasýtené mastné kyseliny sa nachádzajú 
napríklad v masle, masti, kokosovom alebo palmovom tuku. V tehotenstve je tiež vhodné 
úplne vylúčiť, alebo aspoň prísne obmedziť, transmastné kyseliny. Tie sa často 
nachádzajú v priemyselne vyrábaných potravinách- vo forme krémov, náplní do čokolád 
alebo v polevách a väčšinou sú na obale označené ako „čiastočne stužené tuky“.  

Konzumácia transmastných kyselín v období tehotenstva a dojčenia sa ukazuje 
byť kritická pre vývoj plodu, priebeh tehotenstva aj pre dojčenie. Škodlivé účinky sa 
prejavujú na zhoršenom somatickom vývoji plodu, rozvoji obezity matky aj neskorším 
sklonom k obezite u dieťaťa, rozvoji inzulínovej rezistencie a kardiovaskulárnych 
ochorení. (Laís V. Mennitti et. al, 2014, para. 2) 

Táto informácia je v tehotenstve veľmi kľúčová, nakoľko práve tehotné ženy 
bývajú častými konzumentmi priemyselne vyrábaných sladkostí.  
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V tehotenstve sa zásadne nemení ani denná potreba sacharidov sa v tehotenstve. 

V bežnej populácii by mali sacharidy tvoriť cca 50-60% denného príjmu energie 
a rovnaké doporučenie sa uvádza aj pre tehotné ženy. Doporučená denná dávka 
sacharidov pre tehotné je v ČR cca 320-380g/deň, z ktorých by podstatnú časť mali tvoriť 
polysacharidy. Nadmerný príjem monosacharidov sa podpisuje pod vznik gestačného 
diabetu, obezity a hyperlipidémií.  (Zlatohlávek et al., 2016, p. 129), Hronek (2004, p. 

81) 

Naopak v USA je celkovo odporúčaná nižšia konzumácia sacharidov, 
v tehotenstve sa odporúčať konzumovať sacharidy v množstve cca 175-210g, teda 45-

64% denného príjmu. (Food Insight, 2016, para. 3) (Brown, 2009, p. 8)  
Vrámci edukácie klientok, by sme sa však mali držať českých doporučení a 

tehotné ženy by mali prijať aspoň 50% kalórii celkového denného energetického príjmu 
zo sacharidov. Problematický v tehotenstve je príjem monosacharidov, hlavne v podobe 

priemyselne vyrábaných sladkostí.  Tie majú nielen vysoký obsah jednoduchých cukrov, 
ale často obsahujú aj spomínané transmastné kyseliny. Tehotná žena by sa im mala 
vyhýbať a  zamerať sa naopak na príjem kvalitných polysacharidov. Polysacharidy sú 
mimo iné zdrojom vlákniny a preto ich dostatočná konzumácia pomáha predchádzať 
zápche, ktorá tehotenstvo často sprevádza. Medzi zdroje polysacharidov patria prakticky 
všetky prílohy- zemiaky, ryža, cestoviny, obiloviny, atd. Polysacharidy s vysokým 
obsahom vlákniny obsahujú najmä celozrnné výrobky- celozrnné pečivo alebo celozrnné 
cestoviny.  

Dostatočný príjem všetkých makroživín je absolútne kľúčovým aspektom 
kvalitnej výživy tehotnej ženy. Nutričná anamnéza, by preto mala byť zahrnutá vrámci 
rutinnej anamnézy v tehotenskej poradni a rizikové klientky, by následne mali byť 
odoslané do nutričnej ambulancie. 
 

1.2 Nutričná potreba a význam vybraných mikroživin pre tehotnú ženu 
a plod 

 

Medzi mikroživiny vo výžive človeka patria vitamíny, minerálne látky a stopové 
prvky. I keď tieto látky prijímame v malých až minimálnych množstvách, pre organizmus 
majú nezastupiteľný význam. Podľa WHO (2013, p. 46) sú tehotné, dojčiace ženy a malé 
deti najviac ohrozené nedostatkom mikroživín, z dôvodu, že majú relatívne vyššiu 
potrebu vitamínov a minerálov a sú náchylnejšie na patologické stavy v súvislosti s ich 

nedostatkom. Pre tehotnú ženu sa v súvislosti s deficitom mikroživín zvyšuje riziko 
úmrtia počas pôrodu. Pre plod sú najväčšími rizikami nízka pôrodná hmotnosť a rôzne 
patologické zmeny vo vývoji. Dostatok mikroživín u dojčiacej matky podporuje správny 
vývoj dieťaťa, najmä počas prvých 6 mesiacov života.  

V súvislosti s tehotenstvom, je v populácii známa problematika príjmu železa. 
Denná potreba železa je v tehotenstve približne dvojnásobne zvýšená, oproti 
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prekoncepčnému obdobiu. Tehotná žena potrebuje približne 27 mg železa denne.  Pri 
nedostatku železa v potrave, alebo pri jeho zvýšených stratách, môže dôjsť anémií matky. 
Ťažká anémia počas tehotenstva zvyšuje riziko predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej 
hmotnosti dieťaťa a popôrodnej depresie. Niektoré štúdie tiež ukazujú zvýšené riziko 
smrti dieťaťa bezprostredne pred alebo po pôrode. (Mayo Clinic, 2017, para. 3)  

Anémia je tiež porucha u žien v reprodukčnom veku, ktorá spôsobuje únavu, 
nízku produktivitu a dokonca smrť. Ženy v období tehotenstva sa stávajú rizikovými pre 
vznik anémie v dôsledku zvýšeného objemu krvi. Zhruba tretina všetkých tehotných žien 
je anemická. WHO doporučuje dennú perorálnu suplementáciu železa a kyseliny listovej 

pre tehotné ženy, aby sa predišlo materskej anémii, puerperálnej sepse, nízkej pôrodnej 
hmotnosti a predčasnému pôrodu. Väčšina krajín prijala nejakú formu doplnkovej 
politiky v priebehu posledných dvoch desaťročí. (WHO, 2018, p.35) Zlatohlávek et al. 
(2016, p. 133) naopak vo svojej publikácii neodporúčajú suplementáciu železa, bez 
preukázanej anémie. 

Určite je na zváženie, do akej miery sa otázke deficitu železa a tým vyvolanej 
anémie venovať v praxi a ako často kontrolovať hladiny krvného obrazu a železa v sére. 
Z pohľadu nutricionisty, môže byť ukazateľom príjmu železa okrem laboratórnych 
výsledkov i dôkladná nutričná anamnéza.  Anamnéza odhalí, z akých zdrojov a v akom 

množstve sú potraviny bohaté na železo prijímané. Na základe rozboru jedálničku, môže 
nutricionista následne odporučiť konzumáciu určitých druhov potravín, prípadne 

spoločne s gynekológom zvážiť suplementáciu železom, formou výživových doplnkov. 
Vhodnými zdrojmi železa sú hlavne živočíšne zdroje ako červené mäso, vaječný 

žĺtok, prípadne vnútornosti. Z rastlinných zdrojov príjem železa ovplyvňuje hlavne 
prítomnosť oxalátov a fytátov. Dobrým rastlinným zdrojom železa je pšeno, strukoviny, 
špenát, orechy alebo petržlen. Podľa USDA Food Composition Databases 100g 
hovädzieho masa v priemere obsahuje 2,6 mg železa, 100g žĺtku obsahuje cca 2,7mg 
železa alebo 100g vlašských orechov obsahuje cca 2,9mg železa. Výborným zdrojom 
železa je aj pečeň: bravčová pečeň na 100g- 22,1 mg železa alebo kuracia pečeň na 100g- 

8,1mg železa (Hronek,2004, p. 201).  

Ďalším mikronutrientom, na ktoré má organizmus tehotných žien vysoké nároky 
je vápnik. Denná potreba vápniku v tehotenstve je 1000mg/deň. Pokiaľ žena neprijíma 
dostatok vápniku, plod čerpá vápnik zo zásob matky, na úkor jej organizmu. Za výborný 
zdroj vápniku je považované mlieko, syry a mliečne výrobky. Preto sú rizikovými 
pacientkami ženy s alergiou na mlieko, laktózovou intoleranciou alebo vegánky, 
u ktorých je odporúčaná suplementácia vápniku. (Johnson, 2018, para. 1,3,4) Za vhodné 
zdroje sú považované okrem mliečnych výrobkov, mak, sardinky, vlašské orechy 
a ľanové semienko.  

Nedostatok vápniku v strave tehotných je spájaný so zvýšenou tvorbou zubného 
kazu, ktorý je v tehotenstve veľmi častý. (Zlatohlávek et al., 2016, p. 133)  
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Nízky príjem vápnika počas tehotenstva ďalej môže stimulovať sekréciu 
parathormónu, zvyšovať intracelulárnu kontraktibilitu vápnika a hladkého svalstva a / 
alebo uvoľňovať renín z obličiek, čo vedie k vazokonstrikcii a retencii sodíka a vody. 
Tieto fyziologické zmeny môžu viesť k rozvoju preeklampsie. WHO odporúča príjem až 
1,5 - 2,0 g elementárneho vápnika / deň s celkovou dennou dávkou rozdelenou do troch 
dávok (prednostne užívaných v čase jedla) od 20teho týždňa tehotenstva až do konca 
tehotenstva.  Hlavným znakom metabolizmu vápnika u plodu je aktívny placentárny 
transport veľkého množstva vápnika, zatiaľ čo parathormón a kalcitonín neprechádzajú 
placentou. Výsledná fetálna hyperkalcémia potláča fetálny paratyroid a stimuluje 
uvoľňovanie fetálneho kalcitonínu. Dostatočný príjem vápniku v tehotenstve zároveň 
pôsobí preventívne proti predčasnému pôrodu, proti nízkej pôrodnej váhe a zmierňuje 
tehotenské kŕče nôh. (Kumar, A, &Kaur, S., 2017. para. 6-8) 

Vrámci anamnézy potrebné zistiť spôsob stravovania tehotnej ženy a zamerať sa 
i na alternatívne stravovanie, ktoré je v aktuálnej dobe veľmi populárne. V prípade, že 
v jedálničku nie sú dostatočne zastúpené potraviny s vysokým obsahom vápniku, teda 
ideálne mlieko a mliečne výrobky, je na mieste uvažovať o suplementácii formou 
výživových doplnkov.  

Tehotným ženám je tiež často odporúčané užívanie horčíku..„Při nedostatku 
hořčíku mohou v těhotenství nastat u žen zvýšené svalové kontrakce, až křečové stavy. 
Nedostatečný příjem hořčíku v graviditě je dáván do souvislosti s vyšší potratovostí, 
patologicky probíhajícím těhotenstvím, předčasnou děložní činností a poruchami 

v šestinedělí. Zdroje hořčíku jsou: banán, meruňky sušené i čerstvé, datle, jahody, kiwi, 
maliny, mandarinky, meloun, ostružiny.“ (Zlatohlávek et al., 2016, p. 133) 

Suplementácia magnéziom v priebehu tehotenstva, bola spojená s významne 
nižším počtom detí s Apgarovej skóre menším ako 7 v piatich minútach a menším 
výskytom predčasného pôrodu. Ženy prijímajúce magnézium vykazovali menej 
hospitalizácií behom gravidity. (Makrides, M. et al, 2014, para. 6) 

Užívanie magnézia znižuje riziko chronickej hypertenzie, predčasného pôrodu 
alebo zníženého rastu plodu. (Kubala, 2017, para 8) 

Suplementácia magnézia v tehotenstve sa ukazuje byť prospešná jak z pohľadu 
tehotnej ženy, tak z pohľadu plodu a je široko využívaná pri liečbe tehotných žien. 
Nutricionista môže vrámci konzultácie s klientkou, edukovať o vhodných zdrojoch 
horčíka v potrave, ale zároveň môže pomôcť pri výbere vhodnej formy suplementácie na 
základe preferencií klientky. Magnézium možno bežne dostať v perorálnych tabletách, 
prášku alebo vo forme šumivých tabliet.  

V našich podmienkach, bol v minulosti často problematický príjem jódu. Vďaka 
jodizovaniu soli sa nedostatok jódu v ČR významne znížil. Príjem jódu v tehotenstve je 

dôležitý pre normálne fungovanie štítnej žľazy matky, ktorá reguluje hormóny regulujúce 
metabolizmus, srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu a ďalšie základné telesné funkcie. 
Okrem toho je príjem jódu významný pri vývoj štítnej žľazy plodu. Nedostatok jódu 



9 

 

v tehotenstve môže viesť k zníženému IQ dieťaťa, vývojových oneskoreniam, hluchote, 
vrodeným vývojovým vadám, ku kretenizmu a v extrémnych prípadoch až k smrti. 

(Murkoff, 2018, para. 2) 

Tehotným ženám je odporúčané konzumovať morské ryby 1-2x týždenne. 

U žien, ktoré ryby nekonzumujú je vhodné suplementovať jód v dennej dávke 100-200 

µg. (Zlatohlávek et al., 2016, p. 133) Nie je však nutné striktne prijať každý deň 200-300 

µg jódu, ale že ženy by sa mali usilovať o konzumáciu doporučeného množstva v 

priemere počas niekoľkých dní alebo týždňa. Je ťažké odhadnúť množstvo jódu, ktoré 
organizmus príjme z potravín rastlinného pôvodu, ktoré konzumujeme, pretože množstvo 
jódu v potravinách závisí predovšetkým od množstva jódu pôde, v ktorej boli potraviny 

pestované. Ak je pôda bohatá na jód (ktorá sa zvyčajne vyskytuje bližšie k oceánu), 
rastliny a zelenina pestovaná v nej budú mať vyšší obsah jódu a rovnako aj mäso zvierat, 
ktoré sa týmito rastlinami živia. Dobrým zdrojom jódu je napríklad treska (99 
mikrogramov), jogurt (75 mikrogramov) alebo mlieko (57 mikrogramov). Rizikovými 
pre dostatočný príjem jódu sú vegánska strava alebo diéta s veľmi nízkym obsahom soli, 
ktorá nezahŕňa jodidovú soľ (morská soľ nie je jódovaná). (Neifeld, 2018, para. 3-4) 

V našich podmienkach v súčasnosti nie je výrazný problém s príjmom jódu, práve 
vďaka jodizovaniu soli. Soľ je zároveň potravinou, ktorá je konzumovaná vo zvýšenej 
miere. Zvýšenú pozornosť, okrem klientok s ochorením štítnej žľazy, si vyžadujú 
klientky stravujúce sa alternatívnym spôsobom. V niektorých prípadoch môže takéto 
stravovanie viesť k deficitom mikroživín a medzi nimi i jódu.  

V otázke príjmu medi, selénu, zinku alebo chrómu je kľúčové, aby nutricionista 
edukoval klientku o zdrojoch, z ktorých je možné tieto látky prijímať v potrave. Vrámci 
pestrej stravy je riziko nedostatku týchto stopových prvkov u inak zdravého človeka 
relatívne nízke.  

Veľmi zaujímavým a často spomínaným vitamínom v súvislosti s výživou 
tehotných je vitamín A. Vitamín A patrí spolu s vitamínmi D, E, a K medzi vitamíny 
rozpustné v tukoch. Pre vitamíny rozpustné v tukoch platí, na rozdiel od vitamínov 
rozpustných vo vode, že pri neprimeranom príjme môže dochádzať k hypervitaminóze. 
Dostatočný príjem vitamínu A zohráva dôležitú rolu pri fyziologickom raste a vývoji 
plodu, a taktiež je potrebný pre rast placenty. „Hypovitaminóza v období těhotenství může 
způsobit poruchu vývoje pohlavních orgánů u plodu. Hypervitaminóza může vyvolat 
poruchy nervového a kardiovaskulárního systému plodu. Jsou dokumentovány i případy 
vrozených vad u dětí, jejichž matky v těhotenství užívali vysoké dávky vitamínu A. 
Doporučuje se vyloučit zdroje bohaté na vitamín A (játra a výrobky z jater). Jedním ze 
zdrojů vitaminu A mohou být karotenoidy-beta karoten, u kterého nebyla prokázaná 
toxicita, nevyvolává hypervitaminózu vitaminu A.“ (Zlatohlávek et al., 2016, p. 132)  

Vzor vrodených malformácií z vysokého príjmu vitamínu A sa niekedy nazýva aj 
syndróm kyseliny retinovej a zahŕňa malformácie centrálneho nervového systému, 
kardiovaskulárne poruchy a poruchy týmusu. (Azaïs-Braesco, V., & Pascal, G. , 2000, 
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para 5) Toto je však mylná informácia, ktorá sa dlhodobo nesprávne odporúča a uvádza 
aj v odbornej literatúre. Výskum už v minulosti preukázal, že pri umiernenej konzumácii 
pečene a výrobkov z nej, teda cca 2x týždenne, žiadne poškodenie plodu nehrozí. „Na 

základě tvorby kyseliny all-trans-retinové nemají játra a doplňky ekvivalentní teratogenní 
potenciál. Mělo by se znovu zvážit doporučení těhotným ženám týkající se konzumace 
jater na základě hlášené teratogenity doplňků vitaminů A.“ (Buss et. al, 1994, para. 5) 

Pečeň je významným zdrojom nielen vitamínu A ale aj železa, ktoré je 
v tehotenstve často deficitným minerálom, preto by tehotným ženám mala byť 
odporúčaná umiernená konzumácia pečene. 

Ďalším vitamínom, rozpustným v tukoch, ktorý je z pohľadu výživy v tehotenstve 

zaujímavý, je vitamín D. Vitamín D je kľúčový pre metabolizmus vápniku a fosforu. 

Mnohé štúdie zisťujú spojenie medzi nízkymi hladinami vitamínu D v sére a zvýšeným 
rizikom určitých typov rakoviny, autoimunitného ochorenia, neurologického ochorenia, 
inzulínovej rezistencie a kardiovaskulárnych ochorení. Nedostatok vitamínu D 
v tehotenstve zvyšuje riziko preeklampsie a osteomalácie matky. (American Pregnancy 
Organization, 2017, para. 2-3) 

Zdrojom vitamínu D v našich podmienkach je hlavne slnečné žiarenie, preto je 

vhodné sa v letných mesiacoch nevyhýbať pobytu na slnku. Je potrebné mať na pamäti aj 
škodlivé účinky nadmerného slnenia. Pre dostatočné vstrebávanie vitamínu D, postačí 
mať odkryté ruky a tvár, na ktoré po nejakú dobu nenanesieme ochranný krém.  

Americká asociácia pre tehotenstvo (2017, para 3.) ďalej uvádza, že momentálne 
až 40-60% americkej populácie trpí deficitom vitamínu D a to vrátane tehotných žien. 
Hlavný problém vidí v tom, že je relatívne málo potravín, ktoré slúžia ako zdroj tohto 
vitamínu. Za vhodné zdroje príjmu vitamínu D je považovaný vaječný žĺtok, morské ryby 
a vitamínom D obohatené mlieko. Práve mlieko by mohlo byť dobrým zdrojom vitamínu 
D, ale bohužiaľ 75% svetovej populácie trpí laktózovou intoleranciou. Veľmi dôležitý je 
pobyt na slnku, bez opaľovacích prípravkov. 

Síce štatistika vychádza z americkej populácie, domnievame sa, že nedostatočný 
príjem vitamínu D je aktuálnou otázkou i v našich podmienkach. Je zaujímavé zmieniť, 
že problematika deficitu vitamínu D, koreluje s otázkou príjmu omega 3 mastných 
kyselín a jódu. Zdrojom všetkých týchto nutrientov sú tučné morské ryby, kedy sa 
ukazuje byť prospešná ich konzumácia aspoň 1-2x týždenne. Bohužiaľ v našich 
podmienkach nejde o často konzumovanú potravinu, či už z hľadiska chuťových 
preferencií alebo vyššej ceny.  

Zásoby vitamínu E u plodu, sa vytvárajú v priebehu poslednej štvrtiny 
tehotenstva. Preto je u predčasne narodených detí vyššia pravdepodobnosť jeho nízkych 
zásob a vyššie riziko vzniku nielen hemolytickej anémie, ale aj bronchopulmonálnej 
dysplázie a intraventrikulárneho krvácania. (Svačina et al., 2008, p. 299)  Vhodné zdroje 
vitamínu E sú orechy, petržlen alebo ovsené vločky. (Hronek, 2004, p. 107-116) 
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Hypovitaminóza vitamínu K vzácna. Hypervitaminóza vitamínu K je ojedinelá 
a vitamín K, ani pri nadužívaní nevykazuje toxické ani teratogénne účinky. V prípade, že 
k hypovitaminóze vitamínu K skutočne dôjde, tak jej následkom môže vzniknúť 
hemoragická choroba novorodencov. Preto sa pri narodení rutinne podáva injekcia 
vitamínu K. (Svačina et al., 2008, p. 299)   

Medzi vitamíny rozpustné vo vode patrí vitamín C a vitamíny skupiny B. 
Z vitamínov zo skupiny B je v súvislosti s výživou tehotných žien vhodné spomenúť 
vitamín B9 (kyselinu listovú). Príjem kyseliny listovej v tehotenstve je odporúčaný 
hlavne z dôvodu prevencie vrodených vývojových vád plodu. „Mnohé vědecké studie 
nezvratně prokázaly preventivní vliv kyseliny listové na riziko vzniku vývojových vad 
plodu. U těch žen, které měly dostatečný příjem kyseliny listové před a během těhotenství, 
bylo prokázáno nižší riziko vzniku těžkých vývojových vad plodu. Odhaduje se, že zvýšení 
přívodu kyseliny listové o 0,4 mg denně může zabránit polovině až dvěma třetinám 
případů rozštěpům páteře a anencefalie, dvou nejčastějších a nejtěžších vrozených vad.“ 

(Burianová, 2006, para. 2)  
Chrpová (2009, p. 108) odporúča dennú dávku kyseliny listovej v množstve 400 

µg.. Zlatohlávek et al. (2016, p. 130) doporučujú denní príjem v množstve až 600 µg. 
Vrámci nutričného vyšetrenia je opäť vhodné smerovať svoje dotazy na príjem 

potravín, ktoré sú zdrojom kyseliny listovej. Burianová (2006, para. 3) uvádza, že 
vhodným zdrojom:...„kyseliny listové je zelenina (hrášek, brokolice, chřest, růžičková 
kapusta, špenát), maso a vnitřnosti (játra) a vyskytuje se také ve vejcích a celozrnných 
výrobcích. Kyselina listová je však velice labilní vitamin, ničí se teplem, přístupem 
vzduchu, světla, je citlivá i k oxidaci při styku s kovem. Zeleninový salát bychom tedy 
neměli dávat do kovové misky, lepší je ho trhat, nikoliv krájet. Vzhledem k této labilitě je 
velmi těžké "sníst" denně požadované množství kyseliny listové, proto se těm ženám, které 
plánují těhotenství (a také těhotným v prvním trimestru), doporučuje užívat preparáty, 
obsahující kyselinu listovou.“ 

Vitamín C je všeobecne známy, tým že podporuje imunitu organizmu. Tiež pôsobí 
antioxidačne a má schopnosť na seba viazať ťažké kovy. Ľudské telo je ale závislé na 
príjme tohto vitamínu z potravy, nakoľko nie je schopné si ho vytvoriť. „Dostatečný 

příjem vitamínu C v době těhotenství a laktaci je naprosto nezbytný, protože plod 
koncentruje vitamín C na úkor matky.“ (Zlatohlávek et al., 2016, p. 132)  

Vitamín C nie je problém prijať v dostatočnom množstve z potravy. Vhodnými 
zdrojmi vitamínu C sú ovocie a zelenina napríklad pomaranče, grapefruity, jahody, kiwi, 

paprika, brokolica, zemiaky, špenát, paradajky atd. V našej populácií je značne rozšírená 
i suplementácia vitamínom C, či už vo forme tabliet, kapslí alebo šumivých tabliet. 

Malachi (2018, para. 7) ale varuje pred neumiernenou a nadmernou 

suplementáciou vitamínom C. I keď zatiaľ neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ukazuje sa, 
že prílišný príjem vitamínu C pravdepodobne môže mať v tehotenstve abortívne účinky.   
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Rola nutricionisty v sledovaní dostatočného príjmu mikroživín spočíva najmä 
v dôkladnom rozbore jedálničku a stravovacích návykov. Veľkým prínosom v praxi 
môže byť efektívna spolupráca medzi ambulantným gynekológom a nutricionistom. 

Gynekológ nemá z časového hľadiska toľko možností, venovať dostatok pozornosti 
stravovaniu klientky, ale môže klientky odkázať do nutričnej ambulancie. Naopak 
nutricionista sa môže oprieť o lekársku anamnézu a laboratórne výsledky, ktoré mu vie 
gynekológ poskytnúť. Je dôležité si uvedomiť, že efektívna prevencia je ekonomicky 
menej náročná, než následná liečba a nutricionista môže v prevencii zohrať patričnú rolu. 
Určite stojí za zváženie rutinné odosielanie klientok do nutričnej ambulancie, pri 
plánovanej a stávajúcej gravidite.  

 

1.3  Charakteristika racionálnych stravovacích návykov v období 
tehotenstva 

 

Racionálne stravovacie návyky sú kľúčovým prostriedkom primárnej prevencie. 
V období tehotenstva spôsob stravovania ovplyvňuje nielen zdravotný stav tehotnej ženy, 
priebeh tehotenstva a vývoj plodu, ale je i akousi prvotnou informáciou pre vyvíjajúci sa 
plod, o prostredí do ktorého sa narodí. Čím skôr začne žena dodržiavať racionálny 
stravovací režim, tým skôr si ho osvojí a je veľká pravdepodobnosť, že následne vybuduje 
vhodný stravovací režim i pre svoje dieťa.  

V predchádzajúcich podkapitolách sme popísali význam príjmu jednotlivých 
nutrientov a charakterizovali sme dôsledky ich nedostatočného alebo nadmerného 
príjmu. Tiež sme popísali potravinové zdroje, z ktorých je možné jednotlivé prvky výživy 
prijímať. Pre klientku je však kľúčové, všetky tieto informácie spojiť v akýsi celok.  

Pravidlá racionálneho stravovania tehotných žien, sa zásadným spôsobom nelíšia 
od doporučení pre bežnú populáciu. Napriek tomu môžeme v tejto problematike nájsť 
určité rozdiely a dodržiavanie výživových odporúčaní, by malo byť o čosi dôslednejšie. 
Úlohou nutricionisty je tehotnú ženu naučiť pracovať s vlastným jedálničkom a naučiť ju 
nadobudnuté poznatky aplikovať do praxe.  
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Pařízek et al. (2015, p. 300) vo svojej publikácii uvádzajú tabuľku popisujúcu 
spôsob, ako rozložiť jednotlivé potraviny v priebehu dňa : 

 

 Obilniny Zelenina Ovocie Mlieko 

a mliečne 
výrobky 

Mäso 
a iné 
zdroje 

bielkovín 

Tuky 

a jednoduché 
cukry 

Raňajky 1 1 - 2 - 1 

Desiata - - 2 - - - 

Obed 2 2 - - 1 - 

Olovrant - - 1 - - 1 

1 večera 2 - - 1 - - 

2 večera - 1 - - - - 

Celkom 

za deň 
porcií: 

3-6 3-6, min. 

2 surové 

2-4, min. 

1 surová 

2-3 1-2 0-2 

 

Veľkosť 1 porcie odpovedá v priemere u obilnín plátku chleba alebo 1 ks pečiva 
alebo miske cereálií, alebo jednému kopčeku ryže alebo 175g vareným cestovinám. 
U zeleniny 1 porcia znamená cca 1 veľká paprika, 2 rajčiny, miska čínskej kapusty alebo 
šalátu. 1 porcia ovocia z pravidla odpovedá 1 kusu, alebo miske bobuľového ovocia. 1 
porcia mlieka alebo mliečnych výrobkov v priemere predstavuje 250ml mlieka alebo 20 

ml jogurtu alebo 55g syra. 1 porcia bielkovinových zdrojov predstavuje 125g masa, 2 
varené vajcia alebo miska tofu.  Porcia tuku alebo jednoduchých cukrov odpovedá 
v priemere 10g. 

Domnievame sa, že podobný rámcový jedálniček je pochopiteľný pre väčšinu 
laickej populácie a mohol by slúžiť ako vhodný prostriedok pre udržateľnosť stravovacej 
schémy.  

Veľmi kontroverznou témou, ktorú môžeme k racionálnym stravovacím návykom 
a zdravému životnému štýlu v tehotenstve zaradiť, je šport. Názory verejnosti, 
v problematike športovania v tehotenstve, sa razantne líšia a rovnako je ohľadom 
športovania v tehotenstve zaužívaných veľa mýtov. Kaiser L. & Allen L.H. (2008, para. 
3) v článku Americkej Dietetickej Asociácie uviedli, že ženy, ktoré v tehotenstve športujú 
na rekreačnej úrovni, majú o 50% menšie riziko gestačného diabetu a o 40% nižšie riziko 
preeklampsie. Každá tehotná žena, by mala byť pred zahájením plánované športové 
aktivity, vyšetrená lekárom.  Ženy by sa mali vyhnúť aktivitám ako potápanie, aktivitám 
s vysokým rizikom pádu alebo brušnej traumy. V tehotenstve autori doporučujú 
primeranú aktivitu v trvaní cca 30 minút, ale nie všetky dni v týždni.   

Domnievame sa, že primeraná telesná aktivita v tehotenstve, je vhodná a môže 
byť prínosná pre uvoľnenie stresu, aktívny odpočinok a tiež zachovanie svalovej sily, 
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ktorá následne môže uľahčiť priebeh pôrodu. V tejto oblasti sa okrem spolupráce 
s nutricionistou otvára priestor i pre pôsobenie fyzioterapeuta, ktorý je kompetentný 
vzhľadom na aktuálny stav pacientky odporučiť vhodnú fyzickú aktivitu. Takisto môže 
klientku naučiť cviky, ktoré môžu byť prínosné v príprave na pôrod.  

Základné princípy zdravej výživy tehotných žien zostávajú viac menej zhodné 
s odporúčaním pre bežnú populáciu. Diéta by mala zahrňovať škrobové potraviny, ovocie 
a zeleninu, strukoviny, ryby, vajcia, mliečne výrobky a chudé mäso. Naopak tehotné ženy 
by sa mali dôkladnejšie vyhýbať potravinám s vysokým obsahom tuku a cukru. Zvýšená 
pozornosť by sa mala venovať bezpečnosti a hygiene potravín. (Britská výživová nadácia, 
2018, para. 1) 

Hygiena potravín a ich bezpečnosť je veľmi dôležitým aspektom výživy 
tehotných. Je dôležité edukovať každú ženu o rizikách nedostatočnej hygieny potravín 
i o riziku prenosu prípadného ochorenia na plod. Pri manipulácii s potravinami, obzvlášť 
v tehotenstve je dôležité dodržovať opatrenia ako: 

o  dodržovať hygienu rúk, plôch aj nástrojov pri kontakte s potravinami 

o  oddeľovať surové potraviny od tepelne opracovaných 

o  dôkladne potraviny tepelne opracovávať (pri teplote 75°C aspoň 5 minút alebo pri teplote 
70°C aspoň 10 minút) 

o  Opatrne rozmrazovať- ideálne v chladničke, nie pri izbovej teplote a rozrazené potraviny 
opätovne nemraziť 

o  Používať nezávadnú vodu, vždy s kontrolovaných zdrojov 

Pestrá strava s dostatkom všetkých nutrientov je absolútne kľúčová pre tehotnú ženu, ale 
z hľadiska bezpečnosti potravín je vhodné vyhnúť sa niektorým rizikovým potravinám 
ako mäkkým zrajúcim syrom a plesňovým syrom, chladeným paštétam a nátierkam 
z tepelne neupraveného mäsa, chladeným údeným rybím výrobkom (údený losos), 
surovému mlieku, majonézovým šalátom, surovému mäsu (steak, sushi, tatársky biftek), 
potravinám „Ready to eat“ a dbať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny.  (Holíšová, 
2016, para. 9-11) 

Hronek (2004, p. 27) ešte medzi nevhodné potraviny v tehotenstve doplňuje 
údeniny, potraviny s konzervačnými látkami, stužené tuky, sladké jedlá a rýchle cukry, 
umelé sladidlá, soľ, predvarené potraviny, čaje z liečivých rastlín, alebo koreňovú 
zeleninu. Z koreňovej zeleniny autor varuje pred konzumáciou zeleru (vo zvýšenom 
množstve prekrvuje malú panvu a môže pôsobiť ako abortívum). Autor tiež upozorňuje 
na riziká spojené s odstraňovaním plesnivých častí potravín a následnej konzumácie 
takejto potraviny.  

V otázke vhodnej technologickej úpravy pokrmov sa v tehotenstve prikláňame 
k rovnakým doporučeniam ako u bežnej populácie. Vhodnejšom prípravou je 
varenie, dusenie alebo prípadné blanšírovanie pred smažením alebo pečením. Ide 

o šetrnejší spôsob prípravy, s použitím menšieho množstva tuku. Tiež dochádza 
k menšiemu úbytku žiaducich nutrientov a menšiemu vzniku škodlivých látok.  
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Na výživu tehotných žien je potrebné hľadieť holisticky, prispôsobiť sa 
individuálne podmienkam a možnostiam každej klientky a nesnažiť sa radikálne meniť 
zaužívané stravovacie návyky. Veríme, že i menšie zmeny v jedálničku, ktoré sa nám 
podarí dlhodobo udržať, môžu mať významný vplyv na udržanie dobrého zdravotného 
stavu. 
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2. CHARAKTERISTIKA OBDOBIA DOJČENIA Z POHĽADU 
VÝŽIVY  
 

 

Obdobie dojčenia je veľmi špecifickým obdobím, či už z pohľadu emotívneho 
prežívania tohto obdobia samotnou ženou alebo z pohľadu pragmatickej vedy. Dojčenie 
je proces, ktorým sa upevňuje puto medzi matkou a dieťaťom a zároveň je najvhodnejšou 
a najbezpečnejšou výživou pre narodené dieťa. Vždy je potrebné podporiť matku 
v dojčení a pomôcť jej prekonávať úskalia s dojčením spojené. Zaujímavý názor na 
materské mlieko vyslovil kanadský pediater Dr. Jack Newman v interview s Gécziovou 
(2012, para 7): „Musíme sa na to pozerať iným spôsobom, ako je bežný pohľad na vec. 
Materské mlieko nemá žiadne výhody či benefity, je to norma. Naopak, umelá výživa 
vzhľadom na to, že zďaleka nie je ako materské mlieko, má riziká. Materské mlieko sa 
nedá ničím nahradiť.“ 

 

2.1  Rozdiel v nutričnej potrebe jednotlivých makroživin u dojčiacej ženy 
oproti obdobiu tehotenstva 

 

Rovnako ako tehotenstvo, i obdobie dojčenia má svoje špecifické rysy 
a fyziologický priebeh, ktorý sa odlišuje od bežného stavu. Z pohľadu výživy, sa obdobie 
dojčenia odlišuje od obdobia tehotenstva v prvom rade v energetickej potrebe. 

V prechádzajúcej kapitole sme uviedli, že od druhého trimestru tehotenstva je vhodné 
navýšiť energetický príjem o cca 150-200 kcal/deň, s prihliadnutím na aktuálny stav a 
hmotnosť pacientky. Potreba príjmu energie je pre plne dojčiacu ženu v prvých štyroch 
mesiacoch ešte vyššia ako v tehotenstve, a to o 400-500 kcal/deň. Postupne sa potreba 
energie znižuje, závisí to aj na množstve produkovaného mlieka. Príjem bielkovín, 
sacharidov a tukov by mal byť podobný ako v tehotenstve. Množstvo stravy ani tekutín 
neovplyvňuje množstvo mlieka, s výnimkou v prípade ťažkých malnutrícií. (Zlatohlávek, 
2016, p. 140) 

Podobné doporučenie uviedla aj americká organizácia MayoClinic (2018, para. 
2), ktorá doporučuje navýšiť energetický príjem v období dojčenia o cca 330 až 400 kcal 
denne. Toto množstvo odpovedá napríklad 2 plátkom celozrnného chleba s polievkovou 

lyžicou arašidového masla alebo cca 250g bieleho jogurtu s 60g müsli a 100g jahôd. 
Takisto Svačina et al. (2008, p. 301) popisujú, že laktácia je energeticky veľmi 

náročná a v období dojčenia je nutné energetický príjem mierne navýšiť. Autori tiež 
upozorňujú na dostatočné zastúpenie mastných kyselín v strave ženy, ktoré sa odráža 
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v zložení materského mlieka. Mastné kyseliny v materskom mlieku hrajú významnú rolu 
pri dotváraní centrálnej nervovej sústavy dieťaťa až do dvoch rokov veku. 

Z pohľadu príjmu proteínov, lipidov a sacharidov sa odporúčanie Hronka 
(2004, p. 65-81) výrazným spôsobom nelíši od odporúčaní Zlatohlávka. Doporučuje síce 
minimálne navýšenie všetkých makronutrientov v dojčení, ale z praktického hľadiska sa 
jedná o nepatrné množstvo a nie je pre prax významné, sa mu v období dojčenia zvlášť 
venovať. V otázke makronutrientov je teda potrebné sa venovať hlavne problematike 

energetického príjmu. V intervencii rozloženia jednotlivých makronutrientov, môžeme 
s klientkou pokračovať podľa plánu, ktorý sme navrhli v období tehotenstva. Pre 
nutricionistu je dôležité si uvedomiť, že obdobie dojčenia respektíve obdobie po pôrode, 
je obdobím kedy má žena túžbu navrátiť sa k pôvodnej hmotnosti. Pozvoľné znižovanie 
váhy vôbec nemusí byť problém, ale primárnym cieľom by malo zostať naplniť 
energetickú potrebu a podporiť ženu v dojčení.  

 

2.2 Špecifiká príjmu jednotlivých mikroživín v období dojčenia 

 

V problematike dostatočného príjmu mikronutrientov v období dojčenia, 
rozdeľuje Bjarnadottir (2017, para. 4) mikronutrienty do dvoch kategórií podľa spôsobu, 
akým sa vylučujú do materského mlieka. Do prvej kategórie zaraďuje mikronutrienty, 

ktorých obsah v materskom mlieku je závislý od ich príjmu v potrave- vitamíny skupiny 
B, vitamín A, vitamín D, selén a jód. Do druhej kategórie zaraďuje mikronutrienty, ktoré 
sú do materského mlieka vylučované bez ohľadu na ich príjem v potrave, alebo na 

zdravotný stav matky. Patrí sem vápnik, železo, meď a zinok. V prípade nedostatočného 
príjmu týchto mikronutrientov potravou, sú do materského mlieka vylučované zo zásob 
matky. Pre zdravie matky aj dieťaťa je samozrejme kľúčový dostatočný príjem všetkých 
týchto mikronutrientov, ale špeciálnu pozornosť je nutné venovať mikronutrientom 

z druhej kategórie, nakoľko pri ich nedostatočnom príjme potravou, môže ľahko dôjsť 
k závažným deficitom u matky.  

S rovnakým odporúčaním sa stretávame aj v českej literatúre, že mikronutrienty 
ako jód, selén, mastné kyseliny a vitamíny rozpustné vo vode (vitamín C a niektoré 
vitamíny skupiny B) môžu v obsahovo v materskom mlieku kolísať. Tieto elementy je 
nutné dodávať potravou denne. Naopak vitamíny rozpustné v tukoch, kyselina listová, 
vápnik, železo, zinok alebo meď obsahuje materské mlieko v pomerne stabilnej 

koncentrácií. Potreba týchto látok nezávisí ani tak na ich obsahu v mlieku, ale je skôr 
dôležitá pestrá strava matky už v období tehotenstva, kedy si matka i dieťa vytvárajú 
zásoby týchto látok. (Zlatohlávek, 2016, p. 140) 

Materské mlieko obsahuje pomerne málo vitamínu D, preto je v Českej Republike 
štandardom, že do 1 roku dieťaťa sa využíva suplementácia vitamínom D. Materské 
mlieko obsahuje taktiež nedostatok vitamínu K, ktoré je nutné zo začiatku doplňovať. 
(Hronek, 2004, p. 31) 
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Problematike príjmu mikronutrientov v období dojčenia je nutné sa venovať už 
v priebehu tehotenstva, nakoľko tieto dve obdobia sa prelínajú a úzko spolu súvisia. Pre 
prax a prácu s klientkou je významné, aby bol jedálniček pestrý už období tehotenstva, 
ideálne ešte pred týmto obdobím, už v dobe plánovania tehotenstva. Základným 
predpokladom, k dosiahnutiu tohto cieľa je, aby bola klientka dostatočné edukována 
o vhodných zdrojoch príjmu jednotlivých živín, a aby vedela, v čo najvyššej možnej 
miere, vhodne upraviť svoj nutričný príjem. Domnievame sa, že toto je jediný spôsob 
primárnej prevencie, ktorý je ekonomicky nenáročný, dlhodobo udržateľný a môže mať 
v praxi významné miesto.  
 

2.3 Charakteristika racionálneho životného štýlu dojčiacej ženy 

 

V období dojčenia sa každá žena stretáva s otázkou ohľadom energetického 
príjmu. Je prirodzené, že každá žena má túžbu sa vrátiť na pôvodnú váhu a odbúrať 
kilogramy získané behom tehotenstva. Odporúčaný je však pomalý návrat k pôvodnej 
hmotnosti. Vzhľadom na hormonálne zmeny, môže byť po pôrode zvýšená chuť k jedlu 

a tiež náchylnosť držať telesný tuk. Spontánne sa zvyšuje spaľovanie tukov cca od 3-6 

mesiaca po pôrode. Strata hmotnosti cca 0,5 kg za týždeň kombináciou vhodnej stravy 
a cvičenia by nemala ovplyvniť dodávku ani zloženie mlieka, v prípade, že matka nie je 
podvyživená. (Bjarnadottir, 2017, para. 2) 

S redukciou hmotnosti po pôrode úzko súvisí otázka fyzickej aktivity v období 
dojčenia. Ohľadom športu v období dojčenia, panujú rovnako ako v období tehotenstva 
rôzne mýty, ktoré sú stále v našej spoločnosti zaužívané. Cvičenie v miernej až stredne 
ťažkej intenzite nemá negatívny vplyv na dojčenie, či už z pohľadu tvorby alebo zloženia 
materského mlieka. V prípade cvičenia, kedy matka podáva maximálny výkon, je riziko 
väčšieho obsahu kyseliny mliečnej v materskom mlieku. Žiadny doterajší výskum zatiaľ 
nepotvrdil, že by zvýšená hladina kyseliny mliečnej v materskom mlieku mala akýkoľvek 
negatívny účinok na dieťa. Naopak je popisovaný pozitívny vplyv cvičenia miernej až 
stredne ťažkej intenzity v období dojčenia. Prínosom je zlepšenie celkovej kondície, 
zníženie kardiovaskulárneho rizika, zníženie úrovne stresu a zvýšenie duševnej pohody, 
kontrolu hmotnosti, pozitívny vplyv na kostnú denzitu a kontrolu popôrodnej depresie. 
(Kam, 2012, para. 1-3) 

Každej dojčiacej žene je možné športovú aktivitu odporučiť v takej intenzite a 

frekvencii, akú umožňuje jej zdravotný stav. Pre ženy po sekcii, alebo s rôznymi 
zdravotnými prekážkami, môžu byť vhodnou alternatívou napríklad prechádzky 
s kočíkom, ideálne rýchlejšou chôdzou. Jedným z cieľov nutričnej intervencie, by malo 
byť motivovať klientku aj týmto smerom.  

Druhý veľmi častý mýtus v súvislosti so životným štýlom v období dojčenia sa 
týka pitného režimu. Stretávame sa s názorom, že pokiaľ matka nepije dostatok vody, tak 
sa produkcia materského mlieka zastaví. Zlatohlávek et al. (2016, p. 140) uvádzajú, že 
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množstvo skonzumovanej stravy a tekutín neovplyvňuje množstvo mlieka, pokiaľ nie je 
žena v ťažkej malnutrícií. S tým sa stotožňuje Domas (2018, para. 2-3), ktorá uvádza, že 
organizmus matky pokračuje v tvorbe mlieka, aj v prípade, že je príjem tekutín 
nedostatočný, a to na úkor zásob vody v tele matky až do momentu, kým nie je matka 
výrazne dehydratovaná. Až v prípade vážnejšej dehydratácie sa tvorba mlieka začne 
spomaľovať. Autorka zároveň tiež upozorňuje, že v období dojčenia, je potreba pitného 
režimu zvýšená, oproti obdobiu, kedy žena nedojčí. Najlepším ukazateľom pitného 
režimu je farba moču, ktorý by mal byť číry, prípadne bledožltý. Autorka tiež upozorňuje, 
že ak má žena pocit zníženej tvorby mlieka, nadmerný pitný režim nie je vhodným 
riešením. Je relatívne malá pravdepodobnosť, že znížená tvorba mlieka súvisí s pitným 
režimom, naopak pri pití nadmerného množstva vody, sa organizmus snaží o vyrovnanie 

hladiny elektrolytov a to zvýšením množstva moču. To vedie k odkloneniu vody od 

prsníkov a tvorbu mlieka ovplyvňuje negatívne.  
Príjem tekutín by mal byť v období dojčenia o niečo vyšší ako odporúčaných 2,5-

3l/denne pre bežnú populáciu. Najdôležitejší je však komfortný pocit ženy. 
V problematike pitného režimu môžeme otvoriť otázku dojčenia a príjmu kofeínu. Kofeín 
je málo rizikovou látkou, ktorá sa do materského mlieka vyplavuje v množstve cca 1% 
z celkového objemu, ktoré matka prijala. V prípade konzumácie kofeínu do 300mg denne 
(2-3 šálky kávy) nehrozí žiadne riziko poškodenia dieťaťa. Dokonca ani konzumácia nad 
300mg neprináša výrazné riziká pre dieťa. (Villines, 2018, para. 1) Americká organizácia 
CDC (Centers for Diseases Control and Prevention)  (2018, para. 5) však uviedla, že pri 
extrémnom pití kávy v množstve cca 10 šálok denne, môže prísť k nežiadúcim účinkom 
na dieťa, vyvolávajúcich príznaky ako nervozitu a úzkosť. 

V práci s klientkou v období dojčenia, je potrebné vychádzať zo všeobecných 
doporučení. Tak ako obdobie tehotenstva i obdobie dojčenia je stav, ktorý ma na 

organizmus špecifické požiadavky a treba sa im prispôsobiť. Nejedná sa však o ochorenie 

a preto tak naň nesmie hľadieť ani klientka. Nie je dôvod obávať sa športovej aktivity, 
zbytočne obmedzovať jedálniček alebo sa vyhýbať umiernenej konzumácie potravín a 
nápojov, ktoré má klientka rada, ako napríklad šálka kávy alebo pohár vína. Medzi 
všetkými aspektami je potrebné nájsť rozumný kompromis a dbať hlavne na psychickú 
pohodu. V prípade, že je matka vo vnútornej pohode, cíti sa zdravá a fit, tak je najväčší 
predpoklad, že sa tak bude cítiť i dieťa. 
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3 VYBRANÉ ALTERNATÍVNE VÝŽIVOVÉ SMERY 
V OBDOBÍ TEHOTENSTVA A DOJČENIA 

 

 

V našej spoločnosti sú aktuálne veľmi populárne rôzne alternatívne výživové 
smery a čím ďalej tým viac populácie začína podliehať týmto trendom, či už s cieľom 
nadobudnúť cieľovú hmotnosť alebo z rôznych politických, spirituálnych či postojových 
dôvodov. Na európskom trhu začína byť veľmi široký sortiment rôznych alternatívnych 
potravín, náhrad výživy alebo centier či odborníkov na alternatívnu výživu. Pod pojmom 
alternatívne stravovanie sa skrýva široké rozmedzie rôznych stravovacích filozofií, kde 
na jednej strane sú diéty s minimálnym obmedzením potravín a z nutričného hľadiska nie 
sú významne rizikové, až po extrémne výživové smery s obrovskými nutričnými 
deficitmi a výživovými obmedzeniami. Nie je výnimkou, že alternatívnemu stravovaniu 
podliehajú i tehotné a dojčiace ženy. Práve u tejto skupiny populácie treba byť obzvlášť 
ostražitý. Je naprosto nevyhnutné, aby súčasťou lekárskej anamnézy bol dotaz na 

alternatívne stravovanie. Je nutné výživu rodiny brať holisticky a uvedomiť si, do akej 
miery sa výživa matky, alebo respektíve výživa celej rodiny, prelína do výživy dieťaťa 
a zohľadniť, aký vplyv môže mať takáto stravovacia filozofia na jeho ďalší vývoj a postoj 
jedlu.  

 

3.1 Vegetariánska strava v období tehotenstva a laktácie 

 

Vegetariánsku diétu môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do troch základných 
skupín a to semivegetariánsku stravu, laktoovovegetariánsku stravu a vegánsku stravu. 
Pod vegánsku stravu môžeme zaradiť aj ďalšie výživové smery ako je frutariánstvo, 
vitariánstvo, makrobiotická strava, RAW a podobné. Všetky tieto podskupiny 
vegetariánskej diéty sa z nutričného hľadiska významne odlišujú, preto je vždy potrebné 
vrámci anamnézy zisťovať hlbšie detaily vegetariánskej diéty, ktorú klientka dodržiava. 
Svačina et al. (2008, p. 291) považujú semivegetariánsku stravu, kedy je konzumované 
mäso hydiny a ryby, za jeden z najvhodnejších výživových smerov. 
Laktoovovegetariánska strava je považovaná za komplexnú a v prípade celoživotného 
používania dospelým, za bezpečnú formu výživy. Pre deti je však táto diéta nevhodná 
z hľadiska nutričnej potreby, pretože obsahuje málo proteínov a železa. V problematike 

vegánskej diéty, kedy užívatelia nekonzumujú vôbec živočíšne produkty, autori popisujú 
častý deficit v príjme vitamínu B12 a D, železa, vápniku a selénu. Ďalej popisujú deficit 
taurínu a omega 3 mastných kyselín. U detí stravujúcich sa vegetariánsky alebo vegánsky 
je typické, že majú malý vzrast a trpia anémiou. Problémom je tiež, že deti, kvôli malému 
žalúdku, nie sú schopné prijať dostatočné množstvo objemnej vegetariánskej stravy. 
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Autori tiež upozorňujú na problém, ktorý nastáva ak človek stravujúci sa vegetariánsky 
musí dodržiavať zároveň aj liečebnú diétu. 

Clevelandská klinika (2015, para. 2) považuje vegetariánstvo za bezpečné 
v prípade, že žena upraví svoj jedálniček tak, aby bol príjem energie, proteínov 
a ostatných živín dostatočný. U prísnych vegetariánov, prípadne veganov doporučuje 
suplementáciu vitamínom B12 a vitamínom D.  

Každá tehotná žena, ktorá sa stravuje vegetariánsky by mala byť dôkladne 
vyšetrená a odoslaná na konzultáciu k nutricionistovi, ktorý posúdi, či je dodržovaný 
jedálniček bezpečný a žena prijíma dostatok všetkých živín. Nie vždy je potrebné, aby sa 
tehotná žena vzdávala vegetariánskej stravy, ale v prípade rozhodnutia, že sa chce naďalej 
stravovať týmto spôsobom, mala by k svojmu rozhodnutiu pristupovať zodpovedne. 
Cieľom nutričnej intervencie je dôkladne klientku edukovať o odporúčaniach pre 
vegetariánov a pomôcť jej tieto odporúčania aplikovať do praxe. 

Problematike vegetariánskej diéty v období tehotenstva sa venovala vo svojej 
bakalárskej práci i Gabajová (2018, p. 72). Vo svojom výskume autorka zistila u všetkých 
svojich respondentov, ktorými boli tehotné ženy stravujúce sa vegetariánsky, deficity 
v príjme bielkovín, vitamínu D, vitamínu B12, železa, zinku, omega 3 mastných kyselín, 
vápniku a horčíku. Deficity boli u niektorých žien kompenzované užívaním výživových 
doplnkov. Tiež zistila, že respondentky nedodržiavali odporúčania pre vegetariánov. 
Konzumovali polovičné, ba i menej ako polovičné odporúčané porcie. Za možný dôvod 
zistených nedostatkov považuje autorka nedostatočnú informovanosť v tejto oblasti. 

Problematika vegetariánskej diéty v tehotenstve je veľmi špecifická a určite je 
v praxi potrebné, aby sa tieto klientky stretli s nutričným terapeutom alebo špecialistom. 
V prípade miernych vegetariánskych režimov, napríklad u semivegetariánskej alebo 
laktoovovegetariánskej stravy, je nutné zvážiť a posúdiť, či sú jednotlivé nutrienty 
prijímané v dostatočným množstvách, ale inak sú v tehotenstve i dojčení tolerovateľné. 
V prípade prísnejších režimov je nutná edukácia pacientky o rizikách, aké táto diéty 
prináša klientke i dieťaťu. Pri dlhšej spolupráci by mal nutricionista spolu s klientkou 

hľadať kompromisy, ktoré sú pre klientku prijateľné, prípadne zvážiť suplementáciu 
deficitných nutrientov.  

 

 3.2 Nízkosacharidové diéty a ich vplyv na dojčenie 

 

 Nízkosacharidové diéty sa v priebehu rokov stále objavujú ako nový trend, 
s rôznymi novými prevedeniami a novými názvami ako Atkinsonova diéta, low-carb, 

paleo strava, Whole 30 a podobne a stále sú v spoločnosti veľmi populárne. Ich podstatou 
je obmedzenie príjmu sacharidov, niekedy až na takmer nulové množstvo. Diéta prináša 
relatívne rýchly úbytok váhy, preto býva v spoločnosti veľmi obľúbená. Väčšinou však 
nebýva dlho udržateľná a často po nej dochádza k nežiadúcemu jo-jo efektu. Nové 
prevedenia nízkosacharidovej diéty, rovnako ako iné alternatívne stravovacie režimy, 
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zahrňujú určitú životnú filozofiu či životný štýl, ktorý je pre určitú časť populácie veľmi 
lákavý a presadzujú ho i napriek nežiadúcim účinkom diéty.  

Veľmi trendy nízko sacharidovou diétou je aktuálne paleo strava alebo Whole 30. 
Diéta by mala napodobňovať stravovanie lovcov v období paleolitu, teda ešte pred 
rozvinutím poľnohospodárstva. Paleo jedálniček obsahuje teda pomerné množstvo mäsa, 
rýb a mliečnych výrobkov, ale aj ovocia, zeleniny, orechov a olejnatých semien. Zvýšená 
konzumácia mäsa a rýb v tehotenstve vedie k častejšiemu zvýšenému systolickému tlaku 
u potomstva. Vysoký príjem bielkovín v tehotenstve a nízky príjem sacharidov spôsobuje 
nízku pôrodnú váhu plodu. (Butler, 2017, para. 4) Nízkosacharidová strava ďalej prináša 
vysoké riziko deficitu niektorých vitamínov a minerálov. Vysoký príjem bielkovín 
a tukov môže mať tiež negatívne následky vo forme únavy, dušnosti či obličkových 
kameňov. V nízkosacharidovej diéte je vysoká pravdepodobnosť nedostatku vlákniny 
a takéto stravovanie má negatívny dopad i na plod. (Watkins, 2017, para 5-7) 

Takisto nie je doporučované užívanie tejto diéty ani v období dojčenia. Dojčiace 
matky by sa nemali púšťať do nízkosacharidových diét, pretože pri nedostatku inzulínu, 
môže dochádzať ku ketoacidóze, ktorá je nebezpečná ako pre matku, tak pre dieťa. (Los 
Angeleská detská nemocnica, 2016, para. 2) Dojčenie pri vzniknutej ketoacidóze, či už 
z dôvodu diabetes mellitus, alebo navodené diétou je kontraindikované. (Portnov, 2018, 

para. 1) 

Nízkosacharidové diéty, keď sú správne dodržiavané, síce majú očakávaný 
váhový úbytok, nesplňujú však doporučenie pre racionálne stravovanie, preto nie sú 
vhodným stravovacím režimom. V tehotenstve i v období dojčenia predstavujú tieto diéty 
značné riziká jak pre matku, tak pre plod, preto je nežiadúce, aby sa tehotná či dojčiaca 
žena stravovala týmto spôsobom. V období tehotenstva je rovnako nežiadúce, aby sa žena 
pokúšala znižovať svoju hmotnosť. Preto by mal nutricionista v prvom rade zistiť, čo 
klientku vedie k dodržiavaniu nízkosacharidovej diéty a vrámci intervencie nájsť spôsob, 

ako do jedálničku zaradiť sacharidy, tak aby to klientke vyhovovalo. Nízkosacharidovú 
diétu nemožno odporučiť v tehotenstve ani v období dojčenia.  
 

3.3 Bezlepková diéta a bezlaktózová diéta užívaná bez zdravotnej indikácie 
v tehotenstve a v období dojčenia 

 

Znižovanie váhy a „zdravý životný štýl“ ide často ruka v ruke s alternatívnym 
stravovaním a veľmi dobre postavenou reklamnou kampaňou. Podobne je tomu 
i u bezlepkovej diéte, ktorá by mala užívateľov zbaviť „múčneho brucha“. Podstata 
bezlepkovej diéty, tak aby fungovala ako redukčná, však spočíva opäť v obmedzenej 

konzumácií  sacharidov. Pri zvýšenej konzumácii bezlepkových výrobkov sa efekt 
zníženia váhy nedostaví, nakoľko sú bezlepkové potraviny energeticky bohatšie než ich 
varianty s lepkom.  
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Na porovnanie uvádzame hodnoty bezlepkového chlebu a chlebu konzumného 
získané z kalorických tabuliek.  
 Chlieb konzumný kmínový Chlieb bezlepkový svetlý 

Energetická hodnota 867 kJ 1460 kJ 

Tuky        0,9g 2g 

Sacharidy 41g 74g 

Bielkoviny 6g 8g 

Vláknina 4g 4g 

 

Vynechanie lepku z potravy môže pomôcť ľudom, ktorý sú citlivý na lepok 
k tomu, aby sa cítili lepšie. Pre tých, čo s toleranciou lepku nemajú problémy, neprinesie 
takáto diéta žiadnu výhodu a naviac je ekonomicky náročná.  (Strawbridge v rozhovore 

s Dr. Lefflerom, 2013, para. 1) I keď Bezlepková strava môže byť výhodná u jedincov, 

ktorý majú syndróm dráždivého čreva či zmeny črevného mikrobiomu, ale riziká 
prevažujú nad pozitívami. Dodržiavanie bezlepkovej diéty, bez zdravotnej indikácie 
môže byť rizikové z hľadiska príjmu vlákniny, železa, vápniku alebo vitamínov skupiny 
B. Tiež sa v dlhodobom horizonte zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, Spojené 
práve s nízkym príjmom polysacharidov a vlákniny. (Whiteman, 2018, para. 4-5) 

Dodržiavanie tejto diéty v sebe nenesie závažnejšie riziká pre matku a plod v období 
tehotenstva a dojčenia, je však potrebné dbať na príjem vlákniny a vitamínov skupiny B 
z iných zdrojov. Na mieste je určite dôkladná edukácia klientky ohľadom bezlepkovej stravy 
a návrh iného stravovacieho režimu, ktorý je účinnejší, ekonomicky výhodnejší a menej 

rizikový. 
Bezlaktózová diéta je vo svojej podstate určená a vhodná pre ľudí, ktorý majú 

problémy s intoleranciou laktózy. „Asi 20% ľudí neprodukuje dostatočné množstvo laktázy, 
čo vedie k problémom pri trávení mlieka a výrobkom z neho.“ (Bergendiová, 2015, para. 1)  
Ľudia s laktózovou intoleranciou môžu mať rôzne závažne tráviace problémy po konzumácii 
výrobkov s obsahom laktózy. V diagnostike laktózovej intolerancie sa využíva metóda 
laktózovo-tolerančného testu, kedy sa po vypití roztoku s obsahom laktózy meria 
koncentrácia vodíku vo vydychovanom vzduchu. Momentálne je však bezlaktózová diéty 
často propagovaná ako súčasť „zdravého životného štýlu“ a podporovaná marketingovým 
priemyslom. Často býva bezlaktózová diéta užívaná, bez predchádzajúceho vyšetrenia 
a riadneho stanovenia diagnózy. Dôležité je, že nie za všetkými tráviacimi problémami musí 
nutne byť intolerancia laktózy.  

Mlieko a mliečne výrobky sú veľmi dôležitým zdrojom vápniku a proteínov. U žien 
je obzvlášť dôležitý dostatočný príjem vápniku, nakoľko v tehotenstve ovplyvňuje správny 
rast plodu a po menopauze je kľúčom k udržaniu kostnej denzity. Neodporúča sa však 
neopodstatnená suplementácia, nakoľko sa ukazuje byť vzťah medzi suplementáciou 
vápnikom a zvyšujúcim sa rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Okrem mlieka a mliečnych 
výrobkov sú dobrými zdrojmi vápniku surové mandle, šošovica a tmavozelená zelenina. 
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Správne vstrebávanie vápniku je nutná adekvátna hladina vitamínu D. Mlieko vo väčšine 
prípadov býva obohatené o vitamín D. (Martin, 2019, para. 1) 

Čo sa týka mliečnych výrobkov, tak u veľkej časti ľudí s laktózovou intoleranciou 
bývajú dobre tolerované výrobky, ktoré boli prešli procesom fermentácie, ako jogurty alebo 

syry. Problémom dnešnej doby je, že obe tieto liečebné diéty, teda bezlepková a bezlaktózová 
bývajú často dodržiavané spoločne. Na jednej strane sú samozrejme pacientky- celiatičky, 
kde u tohto ochorenia býva laktózová intolerancia častou pridruženou diagnózou. Na druhej 
strane sú ale klientky, ktoré obe diéty dodržujú bez akejkoľvek zdravotnej indikácie 
v domnienke, že ide o racionálny „zdravý“ spôsob stravovania. Pri kombinácii oboch týchto 
diét však hrozí reálne a vysoké riziko deficitu niektorých látok. Preto je nutné akékoľvek 
alternatívne stravovanie vyhľadávať vrámci nutričnej anamnézy a všetky tieto klientky 
odoslať do nutričnej ambulancie. V niektorých prípadoch, nie je nutné za každú cenu 
presviedčať klientku na zmenu stravovania, ale postačia drobné zmeny, ktoré je schopná 
tolerovať vrámci svojho stravovacieho presvedčenia. V iných prípadoch môže byť vhodnou 
intervenciou dôkladná edukácia a hľadanie vhodnejšieho stravovania alebo aspoň odhalenie 
deficitných oblastí s doporučením suplementácie niektorých živín. Je však dôležité, aby sa 
alternatívnu stravovaniu v tehotenstve i v období dojčenia venovala zvýšená pozornosť. 
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4 ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ TEHOTNÝCH 
A DOJČIACICH ŽIEN 

 

 

V priereze jednotlivých kapitol sme viackrát upozorňovali na potrebu edukácie 
klientok v jednotlivých oblastiach výživy. Edukácia je však veľmi úzko spojená 
s úrovňou zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť je pojmom, veľmi kľúčovým 
z pohľadu primárnej prevencie a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Pavlačková (2017, 
para. 1-3) veľmi dobre vystihla definíciu zdravotnej gramotnosti. Popisuje ju ako 
gramotnosť, ktorá sa týka najmä kognitívnych a sociálnych zručností jedinca, ktoré 
jedinec získava pre lepšie vyhľadávanie, pochopenie informácií a použitie informácií 
o zdraví a zdravotníckych službách. Zdravotnú gramotnosť pacienta považuje za jednu 
z podmienok realizácie edukácie v ošetrovateľstve.  

Pre efektívnu zdravotnú gramotnosť si nestačí prečítať brožúru alebo navštíviť 
klinického odborníka. Dôležitý je prístup ľudí k informáciám o zdraví a ich schopnosť 
ich efektívne využiť. Zdravotná gramotnosť definovaná týmto spôsobom presahuje úzky 
koncept ovplyvňovania individuálnych rozhodnutí týkajúcich sa zdravého životného 
štýlu a zvyšuje povedomie o determinantoch zdravia a tiež podporuje individuálne 
a kolektívne činy, ktoré môžu viesť k zmene týchto determinantov. (WHO, 2010, para. 

1-2) 

Výskum a meranie zdravotnej gramotnosti dlho prebiehal len v obmedzenej miere, 

kde sa pozornosť sústredila len na jednoduché zručnosti súvisiace so zdravím. K obratu 

došlo relatívne nedávno, rozšírením merania zdravotnej gramotnosti v súlade 
s  definíciou o ďalšie dimenzie konceptu. Merania komplexnejšími nástrojmi začali 
prinášať na jednej strane množstvo dôkazov o súvislosti nízkej zdravotnej gramotnosti a 
zlým zdravotným stavom, ako aj jej súvislosť s nerovnosťami v zdraví a na strane druhej, 

umožnilo využitie tohto konceptu pri kreovaní politík zameraných na odstraňovania 
nerovností v zdraví. Zdravotná gramotnosť sa stala kľúčovou témou a je v centre záujmu 
vedcov zaoberajúcich sa zdravím, lekárov, poskytovateľov služieb v oblasti zdravia, 

politických činiteľov a samozrejme ľudí angažujúcich sa v oblasti zdravia a 

zdravotníckych služieb. (Inštitút sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci 

(OUSHI), 2019, para 1) 

Kučera v roku 2015 publikoval výsledky svojho výskumu ohľadom zdravotnej 
gramotnosti v ČR. Dovoľujeme si citovať nasledujúce tabuľky s výsledkami jeho 

výskumu: 
 



26 

 

 

 

Zdravotná gramotnosť nielen v Českej Republike, ale i v celej Európe, je podľa 
výsledkov výskumu nedostatočná. V ČR sú najväčšie nedostatky v oblasti podpory 

zdravia, kam by sme mohli zaradiť i výživu v tehotenstve a v období dojčenia.  
Od roku 2014 prebieha meranie zdravotnej gramotnosti pomocou HLQ dotazníku. 

Predbežné štatistické analýzy ukazujú, že adaptácia a validizácia HLQ CZ prebehla 
úspešne, čo umožní napojenie výskumu v oblasti zdravia a sociálno-ekonomických 
nerovností v zdraví v Českej republike do aktuálneho kontextu na globálnej úrovni 
a umožní českým výskumným tímom držať krok s aktuálnymi požiadavkami spoločnosti. 
(OUSHI, 2019, para. 3) 
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V oblasti zvyšovania zdravotnej gramotnosti obyvateľstva má nutričný terapeut 
prípadne nutričný špecialista určite svoju významnú úlohu, nakoľko je životný štýl 
jedným z hlavných, ak nie najhlavnejším determinant zdravia.   
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5 CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO VZŤAHU 
A SPOLUPRÁCE LÉKAŘ GYNEKOLÓG – NUTRICIONISTA 

– KLIENTKA 

 

 

V predchádzajúcich kapitolách sme upozorňovali na potrebu dôkladnej nutričnej 
anamnézy a tiež potrebu edukácie a reedukácie klientok vzhľadom na ich aktuálny stravovací 
režim. Tieto výkony sú samozrejme v kompetencii ambulantného gynekológa. Avšak v praxi 

väčšinou nie je možné, aby ich lekár plošne vykonával, jednak z časových dôvodov, jednak 
to nie je prioritné z hľadiska jeho klinického zamerania. Z tohto dôvodu je výhodná efektívna 
medzioborová spolupráca, kedy môže ambulantný gynekológ odoslať indikovanú klientku 
do špecializovanej nutričnej ambulancie.  

V Českej Republike legislatíva neupravuje počet nutričných terapeutov na príslušný 
počet pacientov daného zariadenia. V mnohých nemocniciach je len jeden nutričný terapeut 
a súkromné zariadenia často nemajú zmluvu s nutričným terapeutom, s ktorým by dlhodobo 
spolupracovali. V prípade, že lekár klientke odporučí, aby navštívila nutricionistu, existuje 
riziko, že nevedome podľahne reklame a navštívi nekvalifikovaného živnostníka bez 
požadovaných odborných znalostí. „Radit s výživou u nás může bohužel kdokoliv a nemusí se 
pyšnit kvalitním vzděláním v této oblasti. Je to dáno tím, že současná legislativa povoluje 
výživové poradenství nejen lidem, kteří absolvují studium nutriční terapie na vysoké nebo 
vyšší odborné škole, ale i lidem, kteří absolvují nejrůznější kurzy a semináře, jejichž kvalita 
není kontrolována. Tyto kurzy bývají většinou víkendové, v celkové kapacitě několika hodin. 
Setkat se můžeme dokonce i s kurzy, které probíhají pouze přes internet. Jelikož se 
poradenství ve výživě řadí mezi živnosti volné, je dokonce možné získat živnostenský kurz i 
bez jakékoli kvalifikace. Takový výživový poradce tedy nemusí splňovat žádná kritéria. Za 
své klienty není právně ani odborně odpovědný a v případě zhoršení jejich zdravotního stavu 
se tedy nemají na koho obrátit.“ (Pourová & Jakešová, 2015, para. 2) 

Naopak v zahraničí už vznikajú gynekologické kliniky, ktoré majú k dispozícií 
vlastného nutričného terapeuta. Príkladom je napríklad Greenslopeská privátna nemocnica 

(2019, para.2), alebo Orlandská nemocnica Orlando Health (2019, para. 4), ktorá svojim 

klientkám vrámci gynekologickej kliniky rutinne ponúka služby nutričného terapeuta.  
Určite je aktuálnou otázkou, či by prípadne ošetrenie počtu nutričných terapeutov 

a špecialistov zákonom, neprinieslo očakávané výsledky v praxi. Efektívna prevencia, kam 
výživa tehotných a dojčiacich žien určite patrí, je určite ekonomicky menej náročná, než 
prípadná liečba vzniknutých ochorení, ktorým sa dalo zabrániť. Prepracovaný preventívny 
program a zvýšenie zdravotnej gramotnosti obyvateľstva, by mali v centre zdravotníckych 
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záujmov a fungujúca medzioborová spolupráca môže byť jedným z nástrojov, ako tento cieľ 
dosiahnuť.   
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6. METODIKA VÝSKUMU 

 

 

Predmetom diplomovej práce bolo preskúmať vzťah medzi aktuálnou nutričnou 
starostlivosťou, ktorá je tehotným a dojčiacim ženám dostupná a úrovňou ich 
stravovacích návykov. Vrámci predikcie vzťahov, medzi skúmanými premennými, sme 
na základe rešerše, osobných i profesijných skúseností stanovili nasledujúce výskumné 
otázky: 

 Aká je zdravotná gramotnosť v oblasti výživy u respondentiek? 

 Odporúčajú  gynekológovia tehotným a dojčiacim ženám navštíviť nutricionistu? 

 Prídu ženy v období gravidity a dojčenia do kontaktu s nutricionistom? 

 Aké informačné pramene respondentky využívajú k získavaniu informácií 
o výžive? 

 Stravujú sa respondentky alternatívne? 

 Majú tehotné a dojčiace ženy záujem o spoluprácu s nutricionistom? 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zistiť akú rolu v súčasnosti zohráva nutričný 
terapeut/špecialista v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy a odhaliť deficitné oblasti 
nutričnej starostlivosti, vrámci primárnej prevencie u tehotných a dojčiacich žien. 
Ciele teoretickej časti: 
Ciel č. 1: Popísať aspekty racionálnej výživy v období tehotenstva. 

Ciel č. 2: Charakterizovať špecifiká, v ktorých sa nutričná potreba v období laktácie 
odlišuje od obdobia gravidity.  
Ciel č. 3: Priblížiť problematiku alternatívneho stravovania u tehotných a dojčiacich žien. 

Ciel č. 4: Objasniť problematiku zdravotnej gramotnosti, z pohľadu výživy v tehotenstve 

a období dojčenia. 
Ciel č.5: Popísať význam a prínos spolupráce medzi gynekológom a nutričným 
odborníkom. 

Ciele praktickej časti: 
Ciel č. 1: Zistiť úroveň zdravotnej gramotnosti v oblasti výživy u tehotných a dojčiacich 
žien. 

Ciel č. 2: Preskúmať aktuálnu úroveň spolupráce medzi gynekológom a nutricionistom. 

Ciel č. 3: Zistiť aké informačné pramene sú využívané pre získavanie informácií o výžive.  
Ciel č. 4: Zistiť počet respondentov stravujúcich sa alternatívne. 
Ciel č. 5: Vypracovať edukačný materiál ohľadom racionálneho stravovania v období 
tehotenstva a dojčenia. 
Výskumná vzorka: 

Základnou populáciou boli všetky tehotné a dojčiace ženy v ČR v období od novembra 
2018 do decembra 2018, s aktívny prístupom k internetu. Výskumnou vzorkou bolo 
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náhodne vybraných 108 respondentiek, z ktorých bolo 45 gravidných žien  a 63 

dojčiacich žien.  

Metódy tvorby a analýzy dát: 

V diplomovej práci sme sa venovali kvalitatívnemu výskumu a použili sme nasledujúce 
metódy:  

 Literárnu metódu pre spracovávanie teoretických východísk práce 

 Dotazníkovú metódu pre spracovanie dotazníku.  
 Grafické a numerické vyhodnotenie výsledkov použitím domény Survio.cz 

a programov Microsoft Word a PowerPoint 

 Analýzu, syntézu a komparáciu pre spracovávanie zistených údajov a ich 

následnú reprodukciu 

 

Plán výskumu 

V novembri 2018 sme zdieľali elektronickú verziu dotazníku (príloha A) na 

internetovom portáli facebook.com. Dotazník bol vlastnej konštrukcie a obsahoval 19 

uzavretých otázok, 6 polootvorených a 8 otvorených otázok. Na vytvorenie elektronickej 
verzie dotazníku sme použili webovú doménu Survio.cz. Dotazník bol hlavnou metódou 
výskumu, ktorou sme zisťovali úroveň a možnosti nutričnej starostlivosti, ktoré boli 
respondentom poskytované. Ďalej sme skúmali stravovacie návyky respondentov a 

aktuálnu úroveň zdravotnej gramotnosti.  
V decembri 2018 sme uzavreli zber odpovedí a za výskumnú vzorku sme si určili 

108 kompletne vyplnených dotazníkov. Vyradili sme dva dotazníky pre neúplne vyplnené 
dotazníkové položky. Vzhľadom na počet návštev prostredníctvom internetového 
odkazu, kompletne vyplnilo dotazník zhruba 50% užívateľov a na vyplnenie dotazníku 
potrebovali približne 20 minút.  

V januári 2019 sme získané výsledky graficky spracovali do grafov pomocou 
funkcií na portáli Survio.cz. Pri vyhodnocovaní dotazníku, sme odpovedi na uzavreté 
dotazníkové otázky sčítali a získali súčet (váhu) odpovedí a priradili im príslušnú 
percentuálnu hodnotu. V otvorených otázkach, kedy sa odpovede značne líšili 
a respondentky často uvádzali a menovali viac možností v jednom komentári, sme počty 
totožných odpovedí sčítali a uviedli ich bez percentuálnej hodnoty. Vo výskume sa 
venovali trom oblastiam. V prvej časti výskumu sme zisťovali všeobecné informácie 
o respondentkách, skúmali sme aké gynekologické zariadenia respondentky navštevujú 
a akú majú v týchto zariadenia možnosť riešiť problematiku výživy a stravovania. 

V druhej časti sme sa zamerali na prieskum zdravotnej gramotnosti v otázkach výživy 
tehotných a dojčiacich žien. Respondentky sme rozdelili do dvoch kategórií podľa počtu 
tehotenstiev a skúmali sme, či je vzťah medzi počtom gravidít a úrovňou zdravotnej 
gramotnosti v otázkach výživy v tehotenstve a dojčení. V tretej a poslednej časti 
výskumu, sme skúmali konkrétne stravovacie návyky a výživovú filozofiu respondentiek. 
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Získané výsledky sme interpretovali formou grafického spracovania pre väčšiu 
prehľadnosť.  
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zistili, že táto otázka bola u niektorých respondentiek zle pochopená, preto by sme ju 
v budúcnosti položili inak.  Pýtali sme sa „Navštevujete pravidelne tehotenskú poradňu 
podľa doporučení Vášho ošetrujúceho lekára?“ Na túto otázku sme zaznamenali 15 
negatívnych odpovedí a z toho 12 odpovedí bolo že respondentky nie sú v súčasnosti 
tehotné. Pre lepšiu zrozumiteľnosť by sme v budúcnosti otázku použili i s uvedením 
minulého času teda: „Navštevujete/Navštevovala ste pravidelne tehotenskú poradňu 
podľa doporučení Vášho ošetrujúceho lekára?“ V konečnom dôsledku sme sa vo 
výskume stretli iba s 1 negatívnou odpoveďou, kedy respondentka nedodržiavala 
odporúčanú frekvenciu návštev v tehotenskej poradni. 1 respondentka uviedla, že 
navštevuje kontroly u pôrodnej asistentky a 1 respondentka uvádzala, že ošetrujúci lekár 
nevyžaduje pravidelné návštevy. Z tohto výsledku konštatujeme, že väčšina žien 
v priebehu tehotenstva navštevuje pravidelne tehotenskú poradňu podľa 
odporúčaní gynekológa. Tento výsledok nás ďalej utvrdzuje v našom predpoklade, že 
ambulantný gynekológ je prvým a stálym kontaktom s tehotnou ženu a má teda značné 
možnosti k zahájeniu nutričnej intervencie. Domnievame sa, že v čase, ktorý má lekár 
vyhradený na 1 klientku, je praxi možné odobrať základnú nutričnú anamnézu či už 
lekárom, alebo sestrou a indikované klientky odoslať na nutričné vyšetrenie do nutričnej 
ambulancie. V dnešnej dobe je možné využiť e-nutričnú anamnézu, ktorá je časovo 
nenáročná a je jednoduchá pre opakovanú kontrolu. „Nutriční anamnéza může být využita 
při nástupu nového klienta, kdy se provádí vstupní prohlídka klienta, jejíž záznam lze 
uložit do této nutriční anamnézy. Nutriční anamnéza může být následně vyplněna i 
kdykoliv během péče o klienta. Pokud jsou uloženy některé položky (hmotnost klienta, 

výsledek z MNA dotazníku, apod.), systém tyto údaje předvyplní a usnadní tak práci při 
dohledávání těchto údajů. Uložený výsledný dokument v přehledné formě zobrazuje 
uložené záznamy s automaticky vyplněnou hlavičkou klienta s vyplněnou hmotností, 
váhového úbytku, poslední MNA skóre, apod.“ (e-screening, 2018, para. 1) Pokiaľ je 
dôkladná nutričná anamnéza súčasťou bežnej anamnézy, ktorá je odoberaná vrámci 
vstupného vyšetrenia do ambulancie a následne pri každoročnej preventívnej prehliadke, 
tak medzi klientkami s čerstvo diagnostikovanou graviditou, môže  gynekológ veľmi 
jednoducho odhaliť nutrične rizikové klientky. Na podklade tejto anamnézy môže byť 
zahájená nutričná intervencia, či už v drobnom rozsahu, ktorý môže zostať v réžii 
gynekológa, alebo môže byť odporučené podrobnejšie nutričné vyšetrenie a o ďalšiu 
intervenciu sa postará nutricionista. Takúto formu spolupráce gynekológ-nutricionista 

považujeme za reálne možnú v kontexte súčasného zdravotníctva.  
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poradit třeba i trenéři v posilovnách, aniž by absolvovali kurz výživového poradenství.“ 

(Míšková, 2016, para. 1) Takéto neodborné výživové spoločnosti majú vo výsledku 
dominantný vplyv na vznikajúcu nedôveru v odborníkov na výživu. Na druhej strane 

často podporujú rôzne vyhrotené výživové filozofie a často výrazne a zbytočne 
obmedzujú jedálniček. Takéto stravovanie, ak je dodržované v období tehotenstva alebo 
v období dojčenia môže mať negatívny efekt na zdravie matky i dieťaťa. Preto sme druhú 
časť výskumu zamerali na úroveň zdravotnej gramotnosti v odbore výživy. Domnievame 
sa, že vysoká zdravotná gramotnosť koreluje s efektivitou primárnej prevencie, 
s racionálnymi stravovacími návykmi a primeraným životným štýlom. Úplne sa 
stotožňujeme s vyjadrením Faita et al. (2008, p. 203) ktorý uviedli, že ešte v nedávnej 
minulosti v spoločnosti panoval názor, že za naše zdravie je zodpovedný lekár. Na 
preventívne prehliadky boli poštou odosielané pozvánky a ľudia ich prijímali 
automaticky. V súčasnosti má starostlivosť o svoje zdravie v rukách každý sám. 
Starostlivosť o zdravie zahrňuje ochranu a podporu, cielenú prevenciu, aktívnu 
spoluprácu pri včasnej diagnostike, liečbe a rehabilitácii. Vychádza zo súčasných 
poznatkov preventívnej medicíny a má významný vplyv na podchytenie včasných štádií 
chronických neinfekčných ochorení. K takejto starostlivosti o svoje zdravie je potrebná 
kontinuálna a odborne garantovaná zdravotná edukácia. 

Prvou oblasťou, ktorú sme skúmali vrámci problematiky zdravotnej gramotnosti 
bolo, aké informačné pramene a informačné zdroje respondenti využívajú na zisťovanie 
informácii o výžive. Nakoľko túto problematiku považujeme za dôležitú až kľúčovú pri 
skúmaní úrovne zdravotnej gramotnosti, tak s touto problematikou súvisí ďalšia 
výskumná otázka: Aké informačné pramene respondentky využívajú k získavaniu 
informácií o výžive? 

 Najvyužívanejším informačným prameňom u respondentiek bol internet, 

facebookové skupiny a rôzne diskusné fóra, zaoberajúce sa materstvom, ktoré 
respondenti vo svojich odpovediach uviedli až 97krát. Internet, facebookové skupiny aj 
diskusné fóra sme zaradili do jednej skupinu z dôvodu, že nemáme k dispozícií dáta, 
ktorými by sme overili odbornosť navštevovaných webových stránok a nie je to ani 

cieľom diplomovej práce. Za informačný zdroj s najväčším vplyvom však môžeme 
jednoznačne považovať internet. Ako ďalšie informačné zdroje respondentky uvádzali 
knihy a časopisy (41 odpovedí) a ústne informácie od známych alebo tzv. „zdravý 
sedliacky rozum“ (21 odpovedí). Edukačný materiál bol v odpovediach ako zdroj 

informácií o výžive uvedený len dvakrát. V diplomovej práci sme si stanovili cieľ č. 3: 

zistiť aké informačné pramene sú využívané pre získavanie informácií o výžive, 

ktorý sme týmto splnili.  
Vrámci diskusie sme vyššie uvádzali, že poskytnutie edukačného materiálu 

považujeme za najminimálnejšiu formu edukácie, ktorú by malo štandardne zabezpečiť 
každé zdravotnícke zariadenie. Na podklade tohto výsledku by sa mohlo javiť, že 
edukačný materiál nie je významným zdrojom informácií, nakoľko respondentky 
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preferujú iné informačné zdroje. Domnievame sa, že edukačný materiál je naďalej veľmi 
cenným zdrojom odborných informácií, len v dnešnej dobe u tzv. miléniovej generácie, 
do ktorej súčasné rodičky patria, sa centrum pozornosti a získavanie informácií presunulo 
na internet. Pre miléniovú generáciu, teda populáciu narodenú približne v rokoch 1991-

2004 platí že: „Vedia pohltiť množstvo informácií a taktiež ich vyhľadať v niekoľkých 
sekundách. Sú skvelí na výskumy, pretože objavia informácie, o ktorých generácia X 
nemá ani šajnu, že existujú. Neposielajte ich však do knižnice, tam budú 
stratení.“(Koníčková, 2019, para. 3) 

Cieľom diplomovej práce č. 5 bolo: Vypracovať edukačný materiál ohľadom 
racionálneho stravovania v období tehotenstva a dojčenia. Rozhodli sme sa 

vypracovať atraktívnu formu edukačného materiálu v podobe, ktorá je veľmi trendy pre 
dnešnú generáciu matiek a to formou fotoblogu v populárnej aplikácií Instagram. 
„Instagram je aplikace zaměřená na sdílení fotek či videí a stává se každým dnem 
populárnější. Momentálně má přes 800 milionů uživatelů, z čehož ho využívá více než 1,5 
milionu Čechů. Stejně jako na facebooku a twitteru, každý kdo si vytvoří instagramový 
účet má svůj vlastní profil, na který může publikovat videa či fotografie, a zeď, na které 
se mu zobrazují příspěvky lidí, jejich stories a sledované hashtagy. Na 
instagramu sledujete lidi, jejichž fotografie či příběhy chcete, aby se ukazovali na vaši 
stránce, neboli zdi, a za stejným účelem vás sledují ostatní uživatelé.“ (Tvrdá, 2018, para. 
1-2) Do blogu kontinuálne pridávame príspevky týkajúce sa výživy tehotných, dojčiacich 
žien a výživy detí. Blog je písaný voľnou, pútavou formou, v laickom jazyku aby oslovil 

čo najširšiu verejnosť. Okrem aktuálnych nutričných poznatkov sa snažíme užívateľov 
osloviť receptami, do ktorých zaraďujeme potraviny, ktoré sú vo výžive tehotných 
a dojčiacich žien dôležité a často deficitné. Opakovane rozpútavame diskusie a snažíme 
sa v čo najvyššej možnej miere interaktovať s ostatnými užívateľmi a osloviť čo najširšiu 
verejnosť. Účet sme založili 13.1. 2019 a po 6 týždňoch pravidelného pridávania 
príspevkov o výžive tehotných a dojčiacich žien a tiež výžive detí, sme získali 300 
sledujúcich účtov a ich počet každým dňom narastá. Účet je možné vyhľadať v 
mobilnej aplikácii Instagram, alebo na webovej doméne Instagram.com pod názvom 
Rockys_Nutridiary. Účet obsahuje ku dňu 6.3.2019 20 príspevkov s informáciami 
o výžive tehotných žien aj s receptami, ktoré sú zamerané na príjem vápniku, horčíku, 
kyseliny listovej, železa, omega 3 mastných kyselín, vitamínov skupiny B, vlákniny atd. 
a 36 príspevkov týkajúcich sa výživy detí, obsahujúcich informácie aj o výžive 
a nutričnej potrebe dojčiacich matiek.  Do budúcna máme v pláne prepojiť instagramový 
účet s internetovým blogom, ktorý bude obsahovať dlhšie a ucelenejšie články, týkajúce 
sa výživy tehotných a dojčiacich žien a tiež výživy detí, písané formou vhodnou pre 
laickú verejnosť. Na prvý pohľad sa prepojenie instagramového účtu s kontextom 

diplomovej práce môže javiť neprofesionálne a neodborne. Našim cieľom a cieľom 
diplomovej práce však bolo poňať problematiku výživy v tehotenstve a dojčení moderne 
a sviežo a vytvoriť nutričný edukačný materiál, ktorý je trendy a zaujímavý pre širokú 

https://www.zuzanatvrda.cz/2018/01/02/10-tipu-jak-ziskat-followers-na-instagramu/
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laickú verejnosť a posunúť edukáciu do nového konceptu. Cieľ č. 5 považujeme za 
splnený a pre lepší prehľad uvádzame obrazovú dokumentáciu z instagramového účtu: 
Obrázok 1. 

 

Obrázok 2. 
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Obrázok 3. 

 

 

Ďalej sme sa rozhodli skúmať, či má počet tehotenstiev, ktoré žena prekonala 
vplyv na úroveň zdravotnej gramotnosti v problematike výžive v tehotenstve a v období 
dojčenia. Domnievame sa totiž, že ženy, ktoré sú tehotné po prvýkrát sú motivovanejšie, 
viac sa o celú problematiku tehotenstva zaujímajú a intenzívnejšie toto obdobie prežívajú, 
ako ženy, ktoré už majú doma väčšie deti a týmto obdobím už v minulosti prešli. Na 
druhej strane, ženy, ktoré sú tehotný druhý alebo ďalší raz, už tehotenskou poradňou 
prešli opakovane, opakovane prešli edukáciou v pôrodnici, sú v pravidelnom kontakte 

s pediatrom a mali viac príležitosti k tomu, aby sa dostali k aktuálnym informáciám 
a aplikovali ich do svojho jedálničku.  

Respondentky sme teda rozdelili do dvoch skupín: Prvorodičky, teda ženy, ktoré 
sú tehotné po prvýkrát, alebo dojčia svoje prvé dieťa a druho- a viacrodičky, tj. ženy, 
ktoré sú aktuálne tehotné druhý alebo ďalší raz, prípadne dojčia svoje druhé alebo ďalšie 
dieťa. V časti dotazníku sme kládli otázky týkajúce sa nutričnej potreby a prehľadu 
potravinových zdrojov jednotlivých nutrientov v gravidite a v období dojčenia. 
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potreba 48g bielkovín a od druhého trimestru, ak zohľadníme zvýšenie dennej potreby 
o 15g tak je denná doporučená dávka približne 63g. V období tehotenstva by navýšenie 
bielkovín o 50g predstavovalo takmer dvojnásobok dennej doporučenej dávky. Tento 
výsledok nás utvrdzuje v tom, že väčšina respondentov nemá prehľad o tom, aká je denná 
doporučená dávka bielkovín a čo toto množstvo predstavuje v praxi. Nadmerný príjem 
bielkovín je pre človeka a pre tehotnú ženu obzvlášť nebezpečný. „Dlouhodobě 
nadměrný příjem bílkovin matkou je spojován se zvýšeným rizikem výskytu některých 
nádorových onemocnění, aterosklerózy a zvýšeného vyplavování vápníku ledvinami, 
které může přispívat k demineralizaci kostí.“ (Müllerová, 2002, para. 2) Mercola (2014, 

para. 7) uvádza, že nadmerný príjem bielkovín vedie k nadmernému prírastku na váhe, 
k poruche kostnej denzity, z dôvodu nadmerného vyplavovania vápniku, k vyššiemu 
riziku kardiovaskulárnych ochorení a k vzniku obličkových kameňov. V prípade vyššej 
konzumácie červeného mäsa sa zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva.  

Okrem orientácie v dennej doporučenej dávke bielkovín, sme skúmali, aké zdroje 
bielkovín považujú respondentky za vhodné v období tehotenstva. Za  vhodné 
potravinové zdroje bielkovín považujeme živočíšne produkty, ktoré obsahujú kompletné 
spektrum esenciálnych aminokyselín, teda mäso a mäsové výrobky, ryby, mlieko 
a mliečne výrobky a vajcia. Živočíšne zdroje bielkovín je vhodné dopĺňať rastlinnými 
zdrojmi kde môžeme radiť pseudoobiloviny ako quinoa alebo pohánka, ďalej strukoviny, 
obiloviny alebo orechy a olejnaté semená.  

Musíme konštatovať, že v potravinových zdrojoch bielkovín sa dobre orientovali 
respondentky z oboch skupín. U prvorodičiek 46 respondentiek uviedlo vhodné živočíšne 
produkty a 17 respondentiek uviedlo vhodné rastlinné zdroje. Vyslovene nesprávne 
odpovede sme zaznamenali u 5 respondentiek a 7 respondentiek na túto otázku nevedelo 
odpovedať. U druho- a viacrodičiek sme zaznamenali odpoveď vhodných živočíšnych 
zdrojov v 48 odpovediach, 9 respondentiek uviedlo aj vhodné rastlinné zdroje a 8 

respondentiek nevedelo na túto otázku odpovedať. 
V tejto dotazníkovej položke sme nezaznamenali významný rozdiel 

v odpovediach respondentiek vzhľadom na počet tehotenstiev a domnievame sa, že ženy 
z oboch kategórií sa pomerne dobre orientujú v tom, aké potraviny do jedálničku zaradiť 
ako vhodný zdroj bielkovín. 
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The American College of Obstetricians and Gynecologist (2016, para. 2-3) 

uvádzajú, že obézne ženy majú vyššie riziko potratu a predčasného pôrodu. Obezita 
matky tiež môže spôsobiť makrozomiu dieťaťa a to zvyšuje riziko poranenia dieťaťa 
behom pôrodu. Deti narodené obéznym ženám majú zvýšené riziko vrodených vad a vad 

neurálnej trubice. Takisto môže byť problém s kontrolou srdcovej frekvencie pri pôrode.  
Rovnako ako v otázke týkajúcej sa príjmu bielkovín, aj v otázke ohľadom dennej 

potreby tuku, väčšina všetkých respondentiek nevedela v tomto smere odpovedať. Vyššiu 
frekvenciu správnej odpovedi – 10,5% sme zaznamenali opäť u žien prvorodičiek.   

Firma Nutricia vrámci webového klubu Aptaclub.com (2012, para. 4) publikuje 
článok, v ktorom uvádza, že tuk je hlavným zdrojom energie vyvíjajúceho sa dieťaťa 
a jeho dostatočný príjem napomáha intenzívnemu vývoju. Článok tiež zdôrazňuje 
dôležitosť príjmu tuku z kvalitných zdrojov s dostatočným zastúpení nenasýtených 
mastných kyselín, ktoré sú kľúčové pre vývoj centrálnej nervovej sústavy plodu.  Článok 
tehotným ženám doporučuje príjem tuku zo zdrojov ako tučné morské ryby, avokádo, 
olejnaté semená a orechy a avokádo.  

U žien prvorodičiek, prevládali odpovede, ktoré uvádzali potraviny s obsahom 

nasýtených tukov ako mäso, mlieko a mliečne výrobky a kokosový olej. 3 respondentky 
dokonca uvádzali ako vhodný zdroj tuku čokoládu s odôvodnením, že čokoláda má 
priaznivé účinky na zdravie.  

Paturel (2014, para. 1) publikuje, že nasýtené mastné kyseliny majú v organizme 

dôležitú funkciu ako je tvorba hormónov a výstavba bunkovej štruktúry. Autor tiež 
uvádza, že niektoré nasýtené tuky sú v tehotenstve dôležité pre vývoj plodu, preto je nutné 
prijímať pestrú stravu, ktorá nasýtené tuky prirodzene obsahuje. Problém nastáva ak sa 
nasýtený tuk konzumuje poškodený (napríklad smažením) alebo v spojení so sacharidmi. 
Autor však tiež zdôrazňuje, že tehotné ženy by sa mali predovšetkým zamerať na príjem 
tuku v prospech nenasýtených omega 3 a omega 6mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné 
pre zdravie matky a vývoj plodu.  

U prvorodičiek sme ďalej zaznamenali 27 odpovedí, ktoré uvádzali ako vhodný 
zdroj tuku orechy a olejnaté semená. 18krát  respondentky uviedli ryby a 14krát rastlinné 
oleje.  

Ženy druho- a viacrodičky najčastejšie uvádzali ako vhodný zdroj v tuku 

v tehotenstve rastlinné oleje a orechy a olejnaté semená. Oba tieto potravinové zdroje sme 
zaznamenali 24krát. Až 23 odpovedí uvádzalo potraviny s vysokým obsahom nasýtených 
tukov podobné ako u prvorodičiek. Ryby vo svojich odpovediach uviedlo len 12 
respondentov.  

V problematike príjmu tuku sme zaznamenali značné nedostatky u oboch skupín 
respondentiek. Konzumáciu nasýtených mastných kyselín zo zdrojov ako mäso, mlieko 
alebo mliečne výrobky v primeranom množstve nevnímame ako rizikovú v tehotenstve, 

ba naopak, považujeme tieto potraviny za súčasť racionálneho jedálničku. Problém 
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cca 50-60% denného príjmu. Dôležitým zistením je, že v oboch skupinách respondentiek 
dominovala odpoveď, že denní príjem sacharidov by mal byť menší ako 40%.  

Kresser (2018, para. 1-2) vo svojom článku uvádza, že nedávna štúdia naznačuje, 
že strava s nízkym obsahom sacharidov môže zvýšiť riziko vrodených vývojových vad. 
Ženy s nízkym príjmom sacharidov majú o 30% vyššie riziko vzniku defektov neurálnej 
trubice u plodu.  

Domnievame sa, že nesprávna predstava o nízkej dennej potrebe sacharidov môže 
súvisieť s momentálne veľmi populárnou keto-diétou, paleo stravou či Whole 30 a inými 
„low-carb“ diétami, ktorých užívatelia často hovoria o rôznych zdravotných benefitoch 
či detoxikačných účinkoch na organizmus. Toto zistenie nás naďalej utvrdzuje v názore, 
že rutinné začlenenie nutricionistu do starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy by mohlo 
znamenať významný prínos pre prax. 

V problematike príjmu sacharidov sme rovnako zisťovali aké zdroje sacharidov 
považujú respondenti za vhodné. V tehotenstve sa odporúča obmedziť konzumáciu 
monosacharidov. Doporučuje sa vyhnúť spracovaným a rafinovaným potravinám, ktoré 
väčšinou obsahujú veľké množstvo jednoduchých cukrov a menej nutrične výhodných 
látok ako čipsy, sladkosti a pochutiny, bielemu pečivu a bielej ryži. Miesto toho sa 
odporúča konzumácia celozrnných potravín, ktoré obsahujú väčšie množstvo vlákniny, 
hnedú ryžu, zemiaky, obiloviny, pseudoobiloviny, strukoviny a ovocie. Avšak čerstvé 
ovocie obsahuje veľké množstvo jednoduchých sacharidov vo forme prirodzene sa 
vyskytujúceho cukru, ale je tiež zdrojom vlákniny a esenciálnych živín avšak malo by 
byť konzumované striedmo a skôr doplňovať polysacharidové zdroje. (Goldman, 2014, 
para. 1-2) 

U oboch kategórií boli vhodné sacharidové zdroje uvádzané v rôznom počte, 
avšak dôležitým výsledkom je, že najčastejšie uvádzanou odpoveďou, ako vhodného 
potravinového zdroju sacharidov v tehotenstve, bolo u oboch skupín respondentov práve 
ovocie.   

V ďalšej časti sme sa zamerali na príjem vybraných mikronutrientov, ktoré sú vo 
výžive tehotných žien dôležité a podľa nášho názoru, sa jedná o elementárne znalosti, 
ktoré patria do bežného laického prehľadu. Skúmali sme, ako sa respondentky orientujú 
v problematike príjmu železa a kyseliny listovej. Tiež nás zaujímalo, koľko respondentiek 
tieto látky prijíma formou suplementácie.  
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Graf 26. Frekvencia konzumácie vybraných potravín 

 

Zisťovali sme, ako často respondentky konzumujú vybrané druhy potravín, 
u ktorých sa domnievame, že môžu byť problematické. Veľmi trendy je v dnešnej dobe 
bezlaktózová diéta, ktorá býva často dodržovaná aj bez akejkoľvek indikácie ako mylná 
predstava, že bezlaktózová diéta je súčasťou zdravého životného štýlu. NHS (2018, para. 
5) doporučuje tehotným a dojčiacim ženám každodennú konzumáciu mliečnych 
výrobkov, ako vhodný zdroj vápniku a bielkovín. Upozorňuje však, že tehotné ženy by 
sa mali vyhýbať surovému mlieku a výrobkom z neho a zvoliť radšej pasterizované 
mlieko a mliečne výrobky. 

Konzumácia rýb býva obávaná z dôvodu výskytu ťažkých kovov v rybom mäse. 
Tehotné aj dojčiace ženy môžu konzumovať väčšinu druhov rýb, pretože sú zdrojom 
mnohých vitamínov a minerálov, rovnako ako esenciálnych omega 3 mastných kyselín. 
Tehotné a dojčiace ženy by sa však mali vyhnúť surovým rybám a mäkkýšom. Je 
pravdou, že ryby môžu obsahovať ťažké kovy, ale konzumácia 2 porcií rýb týždenne je 
považovaná za bezpečnú. (NHS 2018, para 1-3) 

V našich podmienkach sa s nadmernou konzumáciou rýb stretávame veľmi 
raritne, skôr ide v našej populácii o málo konzumovanú potravinu.  Vo výskume sme 
zistili, že ryby do jedálničku zaraďuje 1x týždenne len cca 30% respondentiek. Tehotné 
aj dojčiace ženy by mali ryby do jedálničku zaradiť aspoň jedenkrát týždenne a druhy rýb 
v čo najvyššej možnej miere striedať. Ak sú ryby často obmieňané, tak riziko kumulácie 
ťažkých kovov v organizme je naozaj veľmi malé. 

Od druhého trimestru a následne v období dojčenia sa zvyšuje denná potreba 
bielkovín. Ako sme už uvádzali, najvýhodnejším zdrojom proteínu sú živočíšne zdroje, 
ktoré obsahujú kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín. Okrem príjmu mlieka 
a mliečnych výrobkov sme sa preto zamerali i na frekvenciu konzumácie mäsa. 

Mliečne výrobky  Ryby  Mäso  Sladkosti 



60 

 

Preukázali sme dostatočnú konzumáciu mäsa aj mliečnych výrobkov u prevažnej časti 
respondentiek.  

Vo výskume sme takisto zistili častú konzumáciu sladkostí. American Journal of 
Preventive Medicine (2018, para. 1) publikovala výsledky z novej štúdie, ktorá sa 
zaoberala príjmom cukru v tehotenstve a ich vplyve na plod. Výsledky ukázali, že deti 
matiek, ktoré konzumovali v tehotenstve potraviny s vysokým obsahom cukru, majú 
menšie kognitívne zručnosti. Tieto kognitívne deficity boli najčastejšie zaznamenané 
v neverbálnych schopnostiach riešiť problém a v slovnej pamäti. Tieto deti mali tiež 
zníženú inteligenciu. 

Vrámci prieskumu stravovacích návykov sme tiež zisťovali, akým potravinám sa 
respondentky vyhýbali v priebehu tehotenstva. Až 61 respondentiek sa z dôvodu 
prevencie alimentárnych nákaz vyhýbalo surové masu. Z rovnakého dôvodu boli 28x 
uvedené plesňové syry, 13x surové vajíčka, 6x nepasterizované mlieko a mliečne 
výrobky a 4x majonézové potraviny. 4 respondentky uviedli, že sa v tehotenstve vyhýbali 

rybám z dôvodu vysokého obsahu ortuti. 10x sme zaznamenali odpoveď, vyhýbaniu sa 
pečeni a vnútornostiam pre vysoký obsah vitamínu A.  

V tehotenstve nie je potrebné výrazne obmedzovať jedálniček, avšak tepelne 
neopracované mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky je lepšie preventívne z jedálničku 
vyradiť. Z nutričného hľadiska nie je takéto obmedzenie jedálničku nijak rizikové, 
nakoľko tehotné ženy môžu všetky tieto potraviny požívať po tepelnom spracovaní. 
Obávanou alimentárnou nákazou v tehotenstve je listerióza. „Jestliže je těhotná 
infikovaná, dostává se Listeria do placenty, kde se velmi rychle replikuje a způsobuje 
zánětlivá ložiska a morfologické změny. U plodu se poté může projevit septikémie, což je 
jednoduše řečeno otrava krve. Může k tomu dojít polykáním či vdechováním infikované 
plodové vody. Listerióza v II. trimestru může skončit potracením plodu. V tomto případě 
se bakterie ještě nedostane do centrálního nervového systému plodu, ve III. trimestru se 
onemocnění u plodu projevuje hnisavým zánětem mozkových blan.“ (Holišová, 2016, 
para. 7) 

Ohľadom príjmu vitamínu A v tehotenstve, bolo v minulosti často odporúčané 
obmedzenie až úplné vylúčenie potravín bohatých na vitamín A, ako pečeň a výrobky 
z nej, pre možné teratogénne účinky. Už staršie štúdie však toto odporúčanie vyvracajú: 
„Na základě tvorby kyseliny all-trans-retinové nemají játra ani doplňky výživy 

ekvivalentní teratogenní potenciál. Poradenství těhotným ženám o konzumaci jater na 
základě hlášené teratogenity doplňků vitaminu A by mělo být přehodnoceno.“ (Buss et 

all., 1994, para. 1) Pečeň je tiež veľmi dobrým zdrojom železa, preto je zaradenie tejto 
potraviny do jedálničku vo frekvencii 1-2x týždenne vhodné.  

V období dojčenia sa 36 respondentiek vyhýbalo potravinám spôsobujúcich 
nafukovanie, 16 respondentiek uviedlo, že sa vyhýbalo rizikovým potravinám z hľadiska 
alimentačných nákaz  a 16 respondentiek sa vyhýbalo alergizujúcim potravinám.  
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nutričný terapeut/špecialista v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy a odhaliť 
deficitné oblasti nutričnej starostlivosti, vrámci primárnej prevencie u tehotných 
a dojčiacich žien. Zistili sme, že v súčasnej dobe nemá profesia nutricionistu veľké 
pôsobenie v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. Spolupráca medzi gynekológmi 
a nutricionistami je nízka, ba priam raritná. Najväčšie deficity vidíme v edukácii klientok 
a v individuálnom prístupe k výžive tehotných a dojčiacich žien. Vrámci návštev 
tehotenských poradní sa problematikou výživy lekári zaoberajú väčšinou len okrajovo. 
V praxi chýba guideline zaoberajúci sa výživou tehotných a dojčiacich žien a chýba 
možnosť nutričnej konzultácie. Tiež nie sú cielene vyhľadávané nutrične rizikové 
klientky a odosielané na odborné  nutričné vyšetrenie. S týmito výsledkami súvisí aj 
nedostatočná zdravotná gramotnosť a potreba dostatočnej edukácie v otázkach výživy. 
Možným riešením pre prax vidíme práve zaradenie nutricionistu do rutinnej starostlivosti 
o tehotné a dojčiace ženy a to v takom rozsahu, aby každé gynekologické zariadenie, 
malo zmluvu minimálne s jedným nutricionistom, kam bude odosielať klientky 
vyžadujúce nutričnú intervenciu. Je už na zvážení, vzhľadom na kapacitu 
gynekologického zariadenia a počet rizikových klientok, koľko nutricionistov je 
potrebných na konkrétny počet klientok.  
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ZÁVER 

 

 

Témou diplomovej práce bolo, akú rolu zohráva nutricionista v starostlivosti 

o tehotné a dojčiace ženy. V prvej polovici teoretickej časti sme podrobne 
charakterizovali jednotlivé aspekty a odlišnosti týchto období z pohľadu výživy 
a vyzdvihli oblasti, ktoré považujeme za rizikové a vidíme v nich uplatnenie nutričnej 
profesie. Nakoľko sa domnievame, že úroveň zdravotnej gramotnosti úzko súvisí s 
efektívnou prevenciou a so zodpovedným prístupom k zdraviu, v druhej polovici 

teoretickej časti sme sa zamerali na pojem zdravotná gramotnosť. V závere teoretickej 
časti sme otvorili problematiku pracovného vzťahu medzi gynekológom a nutricionistom.  

Empirický výskum sme viedli hneď v niekoľkých rovinách. Od respondentov sme 
zisťovali, aká je momentálna úroveň poskytovaných nutričných služieb vrámci 
gynekologických zariadení a ako gynekológovia spolupracujú s nutričnými 
terapeutmi/špecialistami. Zistili sme, že problematika výživy je v tehotenských 
poradniach preberaná len veľmi okrajovo a dominantná väčšina klientok nepríde do 
kontaktu s nutricionistom. S týmto výsledkom koreluje zistenie, že zdravotná gramotnosť 
v otázkach výživy je pomerne nízka, naviac vedomosti o výžive, ktoré aj respondentky 
majú, nevedia efektívne využiť v praxi. V stravovacích návykoch a životnom štýle 
respondentiek boli tiež zistené problematické oblasti. Všetky tieto súvislosti nám 
dokazovali, že výskum diplomovej práce odkrýva problematickú oblasť poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti tehotným a dojčiacim ženám. 

Jedným z cieľov diplomovej práce, bolo vypracovať edukačný materiál. Tento 
cieľ sme splnili a vypracovali interaktívnu, modernú a zaujímavú formu edukačného 
materiálu prostredníctvom sociálnej siete Instagram. V tejto forme edukácie plánujeme 
pokračovať aj po obhajobe diplomovej práce a plánujeme ju rozšíriť o ďalšie internetové 
domény.  

V kontexte tejto problematiky sme preukázali, že profesia nutricionistu má 
v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy široké uplatnenie a považovali sme za 
nevyhnutné, navrhnúť koncept, ako túto profesiu do praxe reálne zaradiť, vzhľadom na 
súčasné možnosti v ČR. Táto vízia sa nám v práci podarila splniť a navrhli sme hneď 
niekoľko možností financovania aj technického prevedenia. 

Čo dodať záverom? Veríme, že problematika výživy v tehotenstve a laktácií je 
aktuálna a že začlenenie nutricionistu v praxi do starostlivosti o tieto ženy, by mohlo 
priniesť pozitívne výsledky. Tiež vidíme nové možnosti pre absolventov oboru nutričný 
terapeut/špecialista a efektívnejšiu primárnu a sekundárnu prevenciu. 
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PRÍLOHA A 

Dotazník 

Univerzita Karlova v Prahe, 1 lekárska fakulta 

ROLE NUTRIČNÍ TERAPEUTA V PÉČI O TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY 

Autor: Bc. Dagmar Hillová DiS., 2018 

Dobrý deň, 

volám sa Dagmar Hillová a som študentkou 1. lekárskej fakulty, Univerzity 
Karlovej v Prahe oboru Nutričný špecialista. Rada by som Vás požiadala o vyplnenie 

dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Diplomová práca sa zaoberá 
výživou žien v období tehotenstva a dojčenia. V prípade, že nie ste tehotná, ani nedojčíte, 
tak prosím dotazník nevyplňujte. Dotazník je anonymný, všetky získané informácie sú 
dôverné a budú slúžiť len na školské účely. Za Váš čas a spoluprácu Vám vopred 
ďakujem. 

 

Prosím uveďte obdobie v ktorom sa aktuálne nachádzate: 

 Tehotenstvo 

 Dojčenie 

Aktuálne čakáte/dojčíte: 

 Prvé dieťa 

 Druhé alebo ďalšie dieťa 

 

DOTAZNÍK 

 

1. Navštevujete pravidelne tehotenskú poradňu, podľa doporučení Vášho ošetrujúceho 

lekára? 

a) Áno 

b) Nie (prosím napíšte dôvod vynechávania pravidelných 
kontrol).................................................................................................................... 

 

2. Aký druh zdravotníckeho zariadenia navštevujete? 

a) Štátna ambulancia 

b) Súkromná ambulancia 

 



 

3. Hovoril s Vami Váš ambulantný gynekológ o výžive v tehotenstve/dojčení vrámci 
tehotenskej poradni? 

a) Áno 

b) Nie 

 

4. Dostala ste k dispozícií edukačný materiál o výžive v tehotenstve/dojčení od Vášho 
gynekológa? 

a) Áno 

b) Nie 

 

5. Navrhol Vám Váš gynekológ konzultáciu u nutricionisty? 

a) Áno 

b) Nie 

 

6. Navštívila ste v priebehu tehotenstva/dojčenia nutricionistu z vlastnej iniciatívy? 

a) Áno 

b) Nie 

 

7. Prosím napíšte odkiaľ čerpáte informácie o výžive? 

...........................................................................................................................

............ 

 

8. Užívate v tehotenstve/dojčení nejaké výživové doplnky? 

a) Áno (prosím napíšte 
aké).......................................................................................................................... 

b) Nie 

 

9. V prípade, že užívate doplnky výživy, kto Vám ich doporučil? 

a) Lekár 
b) Nutricionista 

c) Užívam doplnky výživy z vlastnej iniciatívy 

 

Nasledujúce otázky sa týkajú všeobecného prehľadu o výžive. Prosím vždy 
označte jednu odpoveď, prípadne označte odpoveď „neviem“.  

 

10. O koľko sa v priebehu tehotenstva zvyšuje potreba bielkovín? 

a) o 15 g 

b) o 30g 



 

c) o 50 g 

d) Nezvyšuje sa 

e) Neviem 

 

11. Napíšte ktoré zdroje bielkovín považujete za vhodné v tehotenstve 

.................................................................................................................................

............ 

12. O koľko sa v priebehu tehotenstva zvyšuje potreba tukov? 

a) o 15 g 

b) o 30g 

c) o 50 g 

d) nezvyšuje sa 

e) neviem 

 

13. Napíšte zdroje tukov, ktoré považujete za vhodné v tehotenstve 

.................................................................................................................................

............ 

 

14. O koľko sa v priebehu tehotenstva zvyšuje potreba sacharidov? 

a) o 15 g 

b) o 30g 

c) o 50 g 

d) nezvyšuje sa 

e) neviem 

 

15. Koľko % denného príjmu by mali tvoriť sacharidy? 

a) 40-50% 

b) 50-60% 

c) 60-70% 

d) Viac ako 70% 

e) Neviem 

 

16. Napíšte aspoň 3 zdroje sacharidov, ktoré považujete za vhodné v tehotenstve 



 

.................................................................................................................................

............ 

17. Uveďte doporučenú dennú dávku železa pre tehotnú ženu 

...........................................................................................................................

............ 

 

18. Uveďte aspoň 3 zdroje železa 

...........................................................................................................................

............ 

 

19. Užívala ste v priebehu tehotenstva výživové doplnky s obsahom železa? 

a) Áno 

b) Nie 

 

20. Trpela ste v priebehu tehotenstva anémiou (chudokrvnostou)? 

a) Áno 

b) Nie 

 

21. Uveďte aspoň 3 zdroje kyseliny listovej 
...........................................................................................................................

............ 

 

22. Užívala ste pred/behom tehotenstva doplnky s obsahom kyseliny listovej? 

a) Áno 

b) Nie 

 

23. Koľko tekutín denne vypijete? 

a) Do 1.5 litru 

b) 1.5-3 litre 

c) Viac ako 3 litre 

 

24. Ako často konzumujete mlieko alebo mliečne výrobky? 

a) Každý deň 

b) 4-5x do týždenne 

c) Menej často 

 

25. Ako často konzumujete ryby? 

a) 1-2 x týždenne 

b) 1-2x mesačne 



 

c) Menej často 

 

26. Ktorým potravinám ste sa v priebehu tehotenstva vyhýbala a prečo? 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............ 

 

27. Ktorým potravinám ste sa v priebehu dojčenia vyhýbala a prečo? 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............ 

 

28. Má dojčenie zvýšené nároky na niektorú z vybraných živín? 

a) Bielkoviny 

b) Tuky 

c) Sacharidy 

d) Nemá 

e) Neviem 

 

29. Dodržiavate niektorý zo stravovacích režimov? 

a) Vegetarián 

b) Vegán 

c) Celiatická diéta 

d) Nízkosacharidová diéta 

e) Bezlaktózová diéta 

f) Iné (prosím 
špecifikujte)............................................................................................................. 

 

30. V prípade, že sa stravujete alternatívne, ako dlho už tento spôsob stravovania 
dodržujete? 

a) Menej ako 1 rok 

b) 1-2 roky 

c) Viac ako 2 roky 

 

31. V prípade, že sa stravujete alternatívne, konzultovala ste tento stravovací spôsob 
s Vaším gynekológom? 

a) Áno 

b) Nie 

 



 

32. Ak by ste mala možnosť, využila by ste v tehotenstve/dojčení služieb nutricionisty? 

a) Áno 

b) Nie 
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http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf  

 

Datum:         Podpis studenta  

 

Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem: 

http://www.cuni.cz/UK-3470.html
http://www.cuni.cz/UK-3735.html
http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf
http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf
http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf

