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Volba tématu: Autorka, pod odborným vedením konzultantky, si zvolila téma velmi
aktuální.Problematika významu kojení pro zdraví a vývoj dítěte je v současné době hodně
diskutovaná v řadách odborné i laické veřejnosti a poskytuje dostatečný prostor pro
vypracování bakalářské práce.

Teoretická část: Cílem teoretické části je shromáždění informací o výhodách a významu
kojení,o správné technice kojení, o edukaci kojících maminek a o řešení některých častých
problémů při kojení.
Tuto část má autorka zpracovanou poměrně přehledně.Je zde však dost informací,které nejsou
úplné a jejich interpretace bez bližšího vysvětlení je zavádějící.Celkově jsou to informace
velmi stručné a povrchní.Jsou zde i některé faktické chyby.Z těch nejzávažnějších uvádím:

Kapitola 3.1 Výhody kojení pro dítě
str. 12

je zde jen okrajová zmínka o sníženém výskytu alergií u kojených dětí, přičemž toto je
jedna z hlavních předností kojení (což ostatně vyplývá i z výzkumné části práce)

Kapitola 7 Problémy a překážky kojení
str. 26

- není pravda,že kojené dítě má dosáhnout porodní hmotnosti do 1 týdne věku
- informace o počtu stolic u kojeného dítěte je nepřesná a zavádějící (platí jen v určitém

krátkém časovém období)
- u silného vypuzovacího reflexu je kojení ve vzpřímené poloze bez jakéhokoliv dalšího

dodatku naopak naprosto nevhodné
str. 28

- bolestivé nalití prsů - schází důležitá informace o aplikaci studených obkladů po kojení
str. 29

- informace o "laktačních krizích" a jejich zvládání je též velmi nepřesná
str. 32

- u zvracení kojeného dítěte rozhodně chybí upozornění na nutnost konzultace
s pediatrem! Takto podaná informace by byla pro matku velmi scestná a pro dítě i život
ohrožující !

V teoretické části práce dále velice postrádám stať,která by se více do hloubky zabývala
vlivem kojení na vývoj dítěte . Autorka se zabývá spíše správnou technikou kojení a
výhodami kojení obecně a potom už přistupuje přímo k empirické části.

V této části práce naopak pozitivně hodnotím to, že se autorka zabývá i plánováním
ošetřovatelské péče při problémech s kojením.Toto má zpracované pěkně a postihuje zde i
velice důležitou oblast psychické podpory kojící ženy a edukaci partnera.



(

Empirická část: Cílem průzkumu autorky bylo zjistitjaký vliv má délka kojení na vývoj
dítěte v prvním roce života. Sledovalajaký vliv má délka kojení na tělesný vývoj dítěte, na
nemocnost dítěte a výskyt alergií.V další části se zaměřila na to.proč a kdy se matky rozhodují
pro kojení ajak matky kojení vnímaly.
Autorka pracovala metodou dotazníku.který si tématicky rozdělila do tří částí podle cílů.které
sledovala.Oslovila poměrně dostatečný počet matek dětí starších 1 roku.Z navrácených
dotazníků následně vytvořila 2 skupiny o stejném počtu dětí, aby výsledky byly dobře
srovnatelné.Otázky byly kladeny srozumitelně.
výstupy dotazníkového šetření jsou zpracovány a vyhodnoceny přehledně a pěkně slovně i
graficky.
Shledané nedostatky jsou zde spíše jen formálního charakteru, což vyplývá z následné
diskuze.

Závěry Dráce: Výsledky svého výzkumu a své práce autorka shrnuje stručně a jasně.
Velice diskutabilní je však hlavní přínos celé práce,protože spíše jen potvrzuje některé
základní pravdy o kojení a jeho významu, které jsou v současné době již velmi dobře známé a
není třeba je znovu dokazovat.Práce nepřináší prakticky žádné nové poznatky a informace.

Literatura a práce s literaturou Autorka prokázala schopnost práce s literaturou. Čerpala
ze zdrojů, které obsahují akceptovatelné a převážně správné informace.Ke škodě celé práce
však převažují zdroje určené spíše pro základní informaci laické veřejnosti , což se odráží
v dojmu povrchnosti práce,zejména pak její teoretické části.

Kvalita příloh: Přílohová část je velice chudá. K problematice kojení a jeho vlivu na vývoj
dítěte by se jistě dala zpracovat mnohem obsáhleji a zajímavěji.

Celkové stanovisko: Autorka si zvolila velice zajímavé a důležité téma "Vliv kojení na
vývoj dítěte".Ve své práci se však zabývá spíše teorií správného kojení, ve které je navíc
poměrně dost chyb a nedostatků.V praktické (empirické) části se jí podařilo alespoň částečně
prokázat pozitivní vliv dlouhodobého kojení na zdraví dítěte v prvním roce života.Vlivu na
celkový vývoj dítěte se dotýká v obou částech práce jen velmi okrajově.

K diskuzi při obhajobě navrhuji tyto body:

Jakými různými mechanismy kojení posiluje imunitu dítěte a sruzuje tak jeho
nemocnost a v čem spočívá ochranný vliv kojení vzhledem k alergii?

Z jakého důvodu kojené děti většinou nemají v pozdějším věku problémy s nadváhou?

Co to jsou "růstové spurty",v jakém věku k nim dochází a jak souvisejí s "laktačními
krizemi"?
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