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1. Autorka si pro svoji práci zvolila téma velice aktuální. Cílem práce bylo zmapovat
vztahy mezi výživou kojenců v prvním půlroce života a vzniku alergie v pozdějším věku
Práce má 80 stran, členěna je do kapitol, které na sebe logickynavazují.

2. V teoretické části se věnuje výživě kojenců, zejména kojení a umělé kojenecké výživě.
Dále předkládá stručný přehled alergických onemocnění, včetně diagnostiky, prevence a
léčby. Zvláště oceňuji kapitolu kojení, alergie a výzkumy, kde autorka popisuje význam
kojení ve shodě se světovými výzkumy, na zdraví jedince v dětství i dospělosti.

3. V empirické části si stanovila autorka několik cílů. Jaký typ a projevy alergie se
nejčastěji vyskytují ve vzorku jí sledovaných dětí, zjistit, kolik dětí má v rodině jiného
alergika a porovnat zjištěné údaje mezi skupinou dětí s alergií a dětí bez alergie. Dále
zjistit vliv výživy v kojeneckém věku na vznik alergie a zjistit názor matek na
problematiku kojení jako prevence alergických onemocnění. Výzkum prováděla formou
anonymních dotazníků, vychází z vlastních zkušeností praxe dětské sestry a na základě
odborné literatury.Oceňuji práci s dotazníkem a pilotní studii na deseti
respondentech. Rozdala 100 dotazníků, přičemž polovina byla zaměřena na děti, které
trpí alergií a polovina na děti bez alergie. Návratnost byla82%. Výzkum prováděla na
Dětské klinice ve FN v HK.

4. Oceňuji bohatou diskusi, konkrétní závěry, které jsou konzistentní s předcházejícími
kapitolami práce.Autorka dochází ke zjištění, že výživa může mít vliv na vznik alergie
u dítěte. Její výzkum ukázal jako důležitější dobu, po kterou bylo dítě kojeno, než
fakt, že bylo kojeno.Autorka říká, že jistou souvislost se vznikem alergie může mít i
podávání umělé kojenecké výživy. Výzkumy z posledních let ukazují, že výživa
v prvních měsících a letech života má daleko větší význam, než se jí přisuzuje
a kojení má nezastupitelný význam v psychické i imunitní oblasti člověka.
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4. Autorka správně vybrala literaturu, která obsahuje nejnovější poznatky k dané
problematice.

5. Práci doplňují přílohy, grafy včetně přílohy k úspěšnému kojení od Laktační ligy.

6. Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Text je formulován obratně bez chyb a
formálních nedostatků. Uspořádání práce je přehledné a velmi pěkné.

Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. Přála byste si, aby v edukačních kurzech pro oba rodiče byla věnována část technice a
důležitosti kojení, se zdůrazněním vlivu na zdraví dítěte?

2. Jak byste vedla sestry k edukační činnosti?
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