
Abstrakt 

 

Cílem předkládané práce je zjistit úroveň informovanosti kojících žen o přínosech 

kojení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

 

V teoretické části je popsána historie kojení, složení mateřského mléka, předpoklady 

úspěšného kojení a kontraindikace kojení. Dále jsou zde popsány přínosy kojení pro dítě a pro 

matku spolu s faktory, které kojení ovlivňují. Je tu zmíněna také informační podpora kojení 

v ČR.  

 

Pro zpracování praktické části mé práce jsem použila kvantitativní výzkum, konkrétně 

anonymní nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce, který byl rozdáván kojícím ženám. 

Při jeho sestavení jsem vycházela z předem stanovených cílů a výzkumných otázek. Zvolila 

jsem metodu šetření PAPI (paper and pen interviewing) a pro interpretaci výsledků jsem 

využila základní statistické metody – absolutní a relativní četnost. 

 

Cílem práce bylo zjistit informovanost kojících žen o přínosech kojení pro dítě i pro 

matku a také identifikovat, kde ženy nejčastěji hledají informace o kojení. Výzkum byl 

realizován v ambulanci pražské lékařky pro děti a dorost MUDr. Martiny Matulové. Do 

vyhodnocení výzkumu bylo zahrnuto celkem 88 dotazníků.  

  
Z výsledků vyplynulo, že ženy mají velmi dobrý přehled o tom, jak dlouho dítě výhradně 

kojit (66 % správných odpovědí), že mateřské mléko plně nahraditelné umělými formulemi 

není (58 % souhlasných odpovědí) a také ohledně toho, že je nepravdou, že by děti kojené do 

12 měsíců měly vyšší riziko vzniku zubního kazu (73 % správných odpovědí). Oproti tomu 

dohromady 80 % kojících žen nevědělo, že děti krmené umělou výživou přibírají více tuku, 

zatímco kojené děti nabírají větší podíl svalové hmoty a správně odpovědělo pouze 20 % žen. 

Nízké povědomí je také o tom, že kojení u dítěte zvyšuje inteligenční kvocient (IQ), zde bylo 

správných pouze 26 % odpovědí. Stejně je tomu u otázky, která se týká souvislosti použití 

šidítka a vzniku zánětu středouší, kde správně odpovědělo pouze 7 % žen. 

 

Velmi dobré povědomí je o vlivu kojení na úbytek váhy, tuto možnost zvolilo celkem 

73 % respondentek. 82 % respondentek také vědělo, že bolest, která se objevuje po porodu 

ve chvíli přisátí dítěte a připomíná slabší kontrakce, signalizuje zavinování dělohy a ani jedna 

neuvedla, že by se jednalo o život ohrožující stav. 68 % žen odpovědělo správně, že kojení 

působí preventivně, s ohledem na rakovinu prsu. Horší povědomí mají ženy o úsporách 

domácnosti, pokud žena kojí (správně zodpovědělo pouze 11 % respondentek). Pouze 18 % 

žen souhlasilo s tím, že kojení může působit jako prevence před vznikem diabetu a jen 24 % 

vědělo, že kojení může mít při dodržení přestávek mezi kojeními do doby 4 hodin 

antikoncepční efekt. 



 
73 % respondentek si vyhledávalo informace již v těhotenství, což je velmi pozitivní 

výstup. Ženy také optimisticky považují dostupnost informací o kojení v ČR za dostatečnou (35 

%) či spíše dostatečnou (29 %). Respondentky nejčastěji preferují kombinaci českých a 

zahraničních zdrojů (42 % dotázaných). Téměř polovina dotázaných uvedla, že 

nedůvěryhodnějším internetovým zdrojem informací o kojení jsou pro ně odborné články 

laktačních poradkyň. I u otázky, na koho by se ženy v případě potíží s kojením obrátily, volily 

respondentky v nejvyšším počtu laktační poradkyni - v 57 % případů. V odpovědi na otázku, 

kde získaly o kojení nejvíce informací, volily respondentky nejčastěji možnost článků a 

internetových diskuzí a hned poté laktační poradkyni. 

 

Závěrečným výstupem bylo vytvoření edukačního materiálu s ohledem na slabá místa 

výstupu identifikovaná nízkou správností odpovědí v dotaznících.  
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