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Anotace 

Bakalá�ská práce se zabývá školní úsp�šností nedonošených d�tí ve v�ku od 

sedmi do devíti let. Cílem této práce je zjistit, zdali m�že mít nedonošenost n�jaký 

vliv na vývoj dít�te v pozd�jším v�ku, p�edevším tedy na jeho školní výsledky. 

Zjiš�ování je uskute��ováno prost�ednictvím dotazník�. K vyhodnocování dochází 

v praktické �ásti. Teoretická �ást se naopak v�nuje problematice nedonošených d�tí 

v obecné rovin�. 

Klí�ová slova: nedonošenost, nedonošené dít�, školní úsp�šnost 

  



Abstract 

The bachelor thesis focuses on the success of prematurely born children 

between the age of 7 and 9. The goal of this thesis is to find out, whether the 

preterm birth has any influence on the development of the children later in their 

lives, especially on school results. The research is carried out through 

questionnaires. Evaluation is described in the practical part. The theoretical part 

focuses the topic of prematurely born children in general view. 
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Úvod 

Jsou lehká jako pe�í�ka, vejdou se do dlan� a jejich život visí na vlásku. �e�

je o nedonošených d�tech, které z n�jakého d�vodu p�išly na sv�t d�íve a již od 

prvního nadechnutí musí bojovat o sv�j život.  

V �eské republice každý rok po�et p�ed�asn� narozených d�tí stoupá. 

N�které z nich neváží ani p�l kila, p�esto jsou jejich šance na p�ežití vysoké. Stojí 

za tím vynikající neonatologická intenzivní pé�e, která dokáže v tomto ohledu 

mnohdy i zázraky. Z p�lkilových novorozenc� se tak stávají kojenci, batolata, 

p�edškoláci, školáci a tak dále, a pokud je jejich vývoj v po�ádku, pak 

pravd�podobn� už v p�edškolním v�ku nikdo nepozná, že jsou nedonošení. 

Ovšem pokud je jejich vývoj výrazn� opožd�n a nedonošenost u nich 

zp�sobila n�jaké postižení, je to pro d�ti samotné velmi náro�né. Dá se �íci, že 

budou muset bojovat neustále, celý život. 

Téma bakalá�ské práce ,,Úsp�šnost nedonošených d�tí ve školním 

vzd�lávacím procesu“ jsem si zvolila, jelikož m� problematika nedonošených d�tí 

zajímá již delší dobu a myslím, že je to ,,problém“, o kterém by se m�lo mluvit a 

psát mnohem více, než je tomu nyní. Všichni jakoby se báli o tom mluvit. Ano je to 

citlivé téma, ale také je to téma, které si pozornost zaslouží. 

Práce je rozd�lena na dv� �ásti, teoretickou a praktickou. Teoretická �ást je 

zam��ena na vznik a vývoj pé�e o nedonošené d�ti. Dále popisuje základní 

poznatky o problematice nedonošených d�tí a orientuje se p�edevším na jejich raný 

vývoj a pé�i o n�. Je to p�edevším z toho d�vodu, že jediná publikace zam��ená na 

vývoj p�ed�asn� narozených d�tí i v dalších obdobích, je z roku 1977. V tomto roce 

byl také realizován poslední výzkum zam��ený na školní úsp�šnost a po�ty 

nedonošených d�tí v jednotlivých základních školách. Od té doby tedy uplynulo 37 

let, b�hem kterých dosáhla neonatologická pé�e velkých pokrok� v oblasti pé�e o 

p�ed�asn� narozené d�ti. 

Praktická �ást se zabývá p�edevším vlastním výzkumem. Analyzuje a 

popisuje data získaná prost�ednictvím dotazník� pro rodi�e nedonošených d�tí. 

Také zde dochází k vyhodnocování celkových výsledk� a pr�b�hu výzkumu. I 

praktická �ást je dopln�na o poznatky z odborné literatury. 
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1.Perinatologie 

Perinatologie je interdisciplinární v�dní obor, který se zabývá perinatální 

pé�í, tedy pé�í t�sn� p�ed porodem, b�hem porodu a t�sn� po porodu. Jejím úkolem 

je snaha o zabezpe�ení zdravého vývoje jedince a také snaha o eliminaci poruch 

v perinatálním období. Interdisciplinární je proto, že spolu spolupracuje více obor�. 

Jedná se p�edevším o medicínské obory - pediatrii, ze které se pozd�ji vy�lenila 

neonatologie, genetiku, patologii, d�tskou chirurgii a kardiologii, neurologii a 

v neposlední �ad� také psychologii. Ur�itou roli hrají i biochemie, statistika a další 

hrani�ní obory.  

Podle MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí) je první �ást poporodního 

období života dít�te vymezena do konce 7. dne po narození a nazvána jako ,,�asné 

novorozenecké období“. Období p�ed porodem je naopak nazváno jako ,,pozdní 

fetální“ a za�íná dokon�eným 22. týdnem t�hotenství, kdy plod dosahuje cca 500 

gram� (Štembera, 2004). 

1.1 Vznik perinatologie v �R 

Perinatologie v �eské republice nevznikla ze dne na den, ale její vznik je 

výsledkem dlouhodobého procesu, na jehož úplném za�átku stálo n�kolik úvah. 

Úkolem t�chto úvah bylo nalézt �ešení, jak postupovat v pé�i o rodi�ku a dít� tak, 

aby docházelo k co nejmenší mate�ské a kojenecké úmrtnosti. První úvaha 

spolupráce porodníka s pediatrem se objevila v �eském písemnictví až n�kdy na 

konci 2. poloviny 20. století, nelze ji však ozna�it za p�vodní, vznikla již o n�co 

d�íve v Chicagu a k nám se dostala pozd�ji z Berlína a Vídn�. Hlavním 

p�edpokladem této úvahy byla snaha zajistit novorozenc�m nejprve pé�i porodníka, 

který se m�l pokusit zabránit porodním komplikacím, jež mohly stát za odchylkami 

ve zdravém vývoji novorozence a poté pediatra, na kterém bylo zajistit t�mto 

novorozenc�m takovou pé�i, aby došlo k úprav� �i zlepšení stavu a to p�edevším u 

p�ed�asn� narozených novorozenc�. S touto úvahou nesouhlasili všichni, jelikož 

stále p�etrvával názor, že nejen o rodi�ku, ale i o dít� by se m�l starat výhradn�

porodník. S tímto názorem bylo spojené velké riziko, protože porodník nem�l 

takové znalosti o fyziologii novorozence jako pediatr.  ,,Nedostate�ná pé�e o 
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novorozené dít� m�že znamenat t�žké poškození celého jeho dalšího zdravotního 

vývoje. Nejde jen o ztráty na životech.“ (Štembera, 2004, str. 22) 

Druhá úvaha spo�ívala ve zm�n� v odborné pé�i. Porodnictví bylo p�ed 

2. sv�tovou válkou pokládáno spíše za obor �ist� lé�ebný. Toto stanovisko bylo 

nutné, vzhledem k postupnému vývoji oboru, zm�nit. A krom� prvk� lé�ebných 

za�adit do pé�e i prvky preventivní, tedy nejen lé�it již vzniklé choroby, ale snažit 

se jim spíše p�edcházet. Léka�i by se m�li u�it nejen diagnostice a lé�ení nemocí, 

ale i prevenci nemocí.  

Další úvaha o organiza�ním a hmotném zajišt�ní úzce souvisí s p�edchozí 

úvahou. Jejím úkolem bylo zajistit co nejlepší odbornou pé�i rodi�kám a 

novorozenc�m. O tuto pé�i se m�l postarat stát a m�la být poskytována všem 

matkám i d�tem. 

Poslední úvahou, která se podílela na vzniku perinatologie byla evidence a 

analýza úrovn� pé�e. Její uskute�n�ní je základním p�edpokladem pro objektivní 

hodnocení kvality pé�e o matku a dít�. (Štembera, 2004, str. 23) Doposud se 

evidovala pouze mate�ská a kojenecká úmrtnost a nyní se k tomu m�la p�ipojit i 

evidence perinatální úmrtnosti. Za vznikem této úvahy stál patolog, který tvrdil, že 

je d�ležité znát p�í�inu smrti v perinatálním období. 

Vznik a vývoj perinatologie je téma velmi obsáhlé, o kterém by se dalo 

dlouho hovo�it. Pokusila jsem se tedy vyzdvihnout �ty�i základní úvahy, které stojí 

za vznikem �eské perinatologie, a o které se opírá i vznik neonatologie. Obecn� lze 

�íci, že tak, jako se vyvíjí v�tšina medicínských obor� sm�rem dop�edu, dosáhl i 

tento obor b�hem posledních 60 let velkého pokroku a neustále se rozvíjí. 
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2. Neonatologie 

Neonatologie je medicínský obor zabývající se komplexní pé�í o 

fyziologické a patologické novorozence. 

2.1 Historie a vývoj neonatologie  

Po�átky neonatologie lze datovat od 50. let 20. století. Vznik souvisí 

p�edevším s postupným rozvojem pé�e o fyziologické novorozence. Rozvoj pé�e o 

patologické novorozence byl, vzhledem k omezeným možnostem té doby, o n�co 

pomalejší, avšak v posledních letech došlo k výraznému zlepšení. Šance na život se 

tak u t�chto d�tí mnohonásobn� zvýšila a jejich budoucnost se již nejeví tolik 

nereáln�. 

O pojmu ,,neonatologie“ se poprvé za�alo hovo�it ve spojení s Alexandrem 

Schafferem, který jej použil poprvé ve své publikaci Nemoci novorozence vydané 

v roce 1960. Práv� tehdy se objevilo první rozd�lení novorozenc� na narozené 

,,p�ed termínem“ a ,,v termínu s intrauterinní r�stovou retardací“. Do té doby se o 

novorozencích narozených s menší porodní váhou, tedy nižší než 2 500 gramu 

hovo�ilo jako o p�ed�asn� narozených �i slabých (Fendrychová, 2011). 

S rozvojem neonatologické pé�e úzce souvisí zjišt�ní, že d�tem je nejlépe 

v teple, což z po�átku zajištovaly instinktivn� samy matky. O n�co pozd�ji 

v 19. století je znám vznik prvního neonatologického inkubátoru. Tzv. Ruhleova 

kolébka byla v roce 1835 používána v Petrohrad� v carském nalezinci. Jednalo se o 

vani�ku s dvojitými plechovými st�nami, mezi kterými protékala teplá voda. V 60. 

letech 19. století se postupn� za�aly objevovat inkubátory v dalších zemích, ve 

Franci, Anglii a USA. Jako domácí inkubátory byly používány nap�íklad vyh�áté 

pece a ve Francii inkubátory pro více d�tí. Na po�átku 20. století se za�aly používat 

inkubátory s elektrickým proudem, vytáp�né žárovkami. Nevýhodou t�chto 

inkubátor� byly kryty, které byly stále kovové nebo d�ev�né, na d�ti tak nebylo 

vid�t a hrozilo jim p�eh�átí. Ve 30. letech 19. století došlo k vým�n� kovových a 

d�ev�ných kryt� za plexisklo a k vyh�ívání se za�alo používat proud�ní vzduchu 

p�es bakteriální filtr. Byla upravena regulace teploty, vlhkost vzduchu a byl zaveden 

dokonalejší p�ívod kyslíku. Od té doby tyto inkubátory významn� p�ispívají ke 
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snížení kojenecké úmrtnosti a pat�í tak k výrazné pomoci v rozvojových zemích 

(Doležal, 2004). 

2.2 Historie a vývoj neonatologie v �R 

Do �eské republiky se obor neonatologie dostal o n�co pozd�ji, než 

do ostatních vysp�lých zemí, avšak jeho pr�b�h stál na stejných základech. O 

p�ed�asn� narozené novorozence i novorozence patologické se v té dob� zpo�átku 

starala d�tská odd�lení, nejvíce kojenecké úseky. Za poklesem úmrtnosti 

novorozenc� lze vid�t zm�ny organizace a kvality pé�e v porodnictví, které byly 

prosazovány již p�i vzniku perinatologie. Z dalších úvah se p�i vzniku neonatologie 

uplatnila také spolupráce porodníka s pediatrem (Fendrychová, 2011). 

V roce 1990 byla založena samostatná �eská neonatologická spole�nost 

(�neoS) a na vládní úrovni byl p�ijat perinatologický program. Bylo ustanoveno 12 

perinatologických center (Fendrychová, 2011, str. 18).

Obor dosáhl nejd�ležit�jšího pokroku ve 2. polovin� 20 století, kdy vznikaly 

první jednotky intenzivní pé�e pro p�ed�asn� narozené d�ti. Do pé�e o tyto d�ti tak 

byly postupn� zavád�ny prvky intenzivní medicíny, p�edevším ventila�ní podpora. 

Na konci století již neonatologie disponovala nejmodern�jšími technologiemi (Dort, 

2004, str. 5). 

Na záv�r je nutné �íci, že neonatologie je stejn� jako perinatologie 

interdisciplinární obor. 

2.3 Vymezení základních demografických pojm�

Všechny níže uvedené pojmy souvisí s narozením dít�te, a proto je vhodné 

jejich definice znát. 

Perinatální úmrtí a úmrtnost 

Podle WHO je d�ležité znát rozdíl slova úmrtí a úmrtnost, kdy je úmrtí 

(rozdíl mezi živ� rozeným a mrtv� rozeným) a úmrtnost (údaj pro statistické ú�ely) 

(Štembera, 2007, str. 40). Perinatální úmrtnost je sou�et mrtvorozenosti a �asné 

novorozenecké úmrtnosti. 
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Živ� narozené dít�  

Živ� narozené dít� je (podle WHO) každý plod, který po vybavení z t�la 

matky jeví známky života a váží 500 gram� a více. Také plod s hmotností pod 500 

gram� je považován za živ� narozené dít�, p�ežije-li 24 hodin. Za známky života je 

považován jeden z následujících parametr�: srde�ní akce, dýchání, pulzace 

pupe�níku, aktivní pohyb (Dort, 2004, str. 8). 

Mrtv� narozené dít�

O mrtv� narozeném dít�ti lze hovo�it tehdy, pokud dít� nevykazuje alespo�

jednu ze známek života, nap�íklad pokud nedýchá. 

�asné novorozenecké úmrtí 

Zem�e-li živ� narozené dít� do sedmi dn� po porodu, jedná se o �asné 

novorozenecké úmrtí. 

�asná novorozenecká úmrtnost 

�asná novorozenecká úmrtnost je v podstat� shodná s definicí �asného 

novorozeneckého úmrtí. Jen je vymezena spodní hranice hmotnosti plodu p�i 

narození na 500 gram�. 

Kojenecká úmrtnost

Kojenecká úmrtnost (KÚ;infant mortality rate) je úmrtnost od narození do 

konce prvního roku života dít�te (Štembera, 2007). Kojeneckou úmrtnost lze dále 

rozd�lit na �asnou novorozeneckou úmrtnost a pozdní novorozeneckou úmrtnost, 

jejichž sou�et poukazuje na celkovou úmrtnost novorozenc�, tedy od narození do 

28. dne. V neposlední �ad� zahrnuje kojenecká úmrtnost i ponovorozeneckou 

úmrtnost, tedy od 28. dne do jednoho roku života dít�te. 

Pozdní novorozenecká úmrtnost  

Pozdní novorozenecká úmrtnost je po�et zem�elých novorozenc� v období 

8 – 28 dní po narození na 1000 živ� narozených (Dort, 2004, str. 8). 

Novorozenecká úmrtnost  

Novorozenecká úmrtnost vyjad�uje sou�et �asné a pozdní novorozenecké 

úmrtnosti. 

Specifická úmrtnost 

Narozené d�ti d�líme do jednotlivých hmotnostních kategorií, ve kterých je 

pak hodnocena specifická úmrtnost (do 499 gram�, 500 – 749 gram�, 750 – 999 

gram�, 1000 – 1499 gram�, 1500 – 1999 gram�, 2000 – 2499 gram�, 2500 gram�

a více) (Dort, 2004, str. 9). 
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Hlavní p�í�iny mortality 

Za hlavní a zárove� nej�ast�jší p�í�iny mortality d�tí od narození do jednoho 

roku lze považovat p�ed�asn� narozené d�ti (a to až v 50%), vrozené vývojové 

vady, r�zné deformace, respira�ní onemocn�ní, onemocn�ní ob�hového systému, 

infekce, zran�ní a nehody a v neposlední �ad� i syndrom náhlého úmrtí (Lebl, 

Provazník, Hejcmanová, et., 2007). 

Morbidita 

Morbidita ozna�uje nemocnost, lze ji rozd�lit na �asnou morbiditu (syndrom 

respira�ní dechové tísn�, Bronchopulmonální dysplazie, hypoxicko – ischemická 

encefalopatie, krvácení do mozkových komor, periventrikulární leukomalacie, 

retinopatie nedonošených d�tí) a pozdní morbiditu, která ozna�uje následky 

komplikací vzniklých p�i porodu (d�tská mozková obrna, mentální retardace, ztráta 

zraku a sluchu) (Dort, 2004). 
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3. Novorozenec

Novorozencem se rozumí dít� od narození do ukon�eného 28. dne života. 

3.1 Klasifikace novorozence 

Dle Sedlá�ové a kolektivu (2008) lze novorozence rozd�lit do t�í skupin, a to 

z hlediska vztahu porodní hmotnosti vzhledem ke gesta�nímu v�ku a dle samotné 

porodní hmotnosti a samotného gesta�ního v�ku. 

1. skupina – podle gesta�ního v�ku na novorozence: 

- Nedonošené – narozené p�ed 37. týdnem t�hotenství 

- Donošené – narozené mezi 37. a 42. týdnem t�hotenství 

- P�enášené – narozené ve 42. týdnu t�hotenství a pozd�ji 

2. skupina – podle porodní hmotnosti na novorozence: 

- s extrémn� nízkou porodní hmotností (ELBW) – hmotnost p�i narození pod 

999 gram�

- s velmi nízkou porodní hmotností (VLBW) – hmotnost p�i narození 1000 – 

1499 gram�

- s nízkou porodní hmotností (LBW) – hmotnost p�i narození po 2499 gram�

3. skupina – podle vztahu porodní hmotnosti ke gesta�nímu v�ku na 

novorozence: 

- entrofické – porodní hmotnost odpovídá gesta�nímu v�ku 

- hypertrofické – porodní hmotnost je vyšší než by odpovídalo gesta�nímu 

v�ku 

- hypotrofické – porodní hmotnost je nižší než by odpovídalo gesta�nímu 

v�ku 

3.2 Fyziologický novorozenec 

Za fyziologického (normálního) novorozence je považováno živé a 

donošené dít� (37. až 41. týden narození), jehož váha p�i narození by m�la 

odpovídat gesta�nímu v�ku. Váha se pohybuje okolo 3 000 až 3 500 gram� a 

pr�m�rná délka je 50 cm (Sedlá�ová, 2008). 
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3.2.1 Anatomické a funk�ní znaky fyziologického novorozence 

Anatomickými znaky fyziologického novorozence myslíme vyvinutý 

podkožní tuk, p�erostlé okraje neht�, z�etelné rýhování dlaní a plošek nohou, pevné 

chrupavky ušních boltc� a nosu, velké stydké pysky kryjí u dívek malé, a u chlapc�

jsou varlata sestouplá v šourku. 

Mezi funk�ní známky zralosti pat�í schopnost termoregulace, schopnost 

samostatného dýchání (vyvinuté plíce), správné držení t�la (dostate�ný svalový 

tonus) a v neposlední �ad� p�ítomnost n�kolika reflex�, p�edevším reflexu 

pátracího, sacího a polykacího.  

Zjišt�ní, zdali je novorozenec zdravý pomáhá ur�ovat tzv. Apgar score. Je to 

zp�sob testování, kterým se zjiš�uje zdravotní stav novorozence ihned po jeho 

narození. Je m��ené v 1., 5. a 10. minut� života novorozence a soust�e	uje se na 

základní znaky životaschopnosti. K t�mto znak�m pat�í srde�ní akce, svalový tonus, 

podrážd�ní sliznice, barva pokožky a dýchání. Do tabulky jsou zaznamenávány 

body (0 – 2 body), �ím více bod�, tím p�ízniv�jší stav je (Atlas novorozenecké 

patologie, 2013).  

3.3 Patologický novorozenec 

Patologickým (nezralým) novorozencem se rozumí dít� narozené p�ed 37. týdnem 

t�hotenství a váhou pod 2 500 gram�.  Váha nedonošeného dít�te je závislá na délce 

trvání t�hotenství. �ím kratší je tedy délka t�hotenství, tím v�tší je 

pravd�podobnost, že se dít� narodí s nízkou porodní hmotností. V �eské republice 

je v sou�asné dob� za hranici životaschopnosti považován 24. týden t�hotenství.  

Porodní váha nad 500 gram� nebo nižší než 500 gram�, ale plod musí p�ežít 24 

hodin (Ptá�ek, 2011). 

3.3.1 Anatomické a funk�ní znaky nedonošeného novorozence 

Nedonošené d�ti vykazují p�i narození jisté odlišnosti oproti d�tem 

donošeným. Jedná se p�edevším o celkovou nezralost, jak po fyzické tak psychické 

stránce. Jelikož p�išly na sv�t s p�edstihem jejich adaptace na okolní sv�t je 

náro�n�jší.   

K anatomickým znak�m, které jsou typické pro nedonošené d�ti, pat�í tenká 

k�že, pokožka pokrytá chmý�ím (lanugo), slabá podkožní tuková vrstva, chabé 
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svalstvo, m�kké nehty, nevyvinuté ušní chrupavky, u chlapc� nesestoupla varlata, u 

dívek pak velké stydké pysky nep�ekrývají malé.  

Ovšem o mnoho d�ležit�jší, nežli anatomické znaky jsou u p�ed�asn�

narozených d�tí známky funk�ní nezralosti, jako nap�íklad nezralost centrálního 

nervového systému. 

Ve snadné adaptaci na okolní sv�t dít�ti dále brání neschopnost sání a 

polykání, jelikož sací a polykací reflex není zcela vyvinut. Také plíce nejsou 

dovyvinuté, což zp�sobuje nedostate�nou regulaci dýchání, projevující se m�lkým 

dýcháním a pauzami v dýchání. Regulace t�lesné teploty též nefunguje tak, jak by 

m�la. A proto bývají takové d�ti �asto umís�ovány do inkubátor�, a to do té doby, 

než jsou schopné samostatn� dýchat a regulovat teplotu, aby nedošlo k podchlazení 

nebo p�eh�átí. 

První dny života jsou též obtížné pro krevní ob�h dít�te. Vyskytuje se velký 

po�et nezralých �ervených krvinek. Zcela nezralá jsou játra, ve kterých chybí �ást 

enzym�. Práv� proto jsou nedonošené d�ti tém�� vždy ohroženy novorozeneckou 

žloutenkou.  

Nadm�rné množství žlu�ového barviva, které neplní svoji funkci, zp�sobuje 

to, že dít� je chabé a špatn� p�ijímá potravu. S p�íjmem potravy souvisí menší 

výkonnost trávicího ústrojí, což je zp�sobené menším množstvím sekre�ních žláz a 

tím pádem je snížena sekrece trávicích enzym�. 

V neposlední �ad� je v t�le nedonošených novorozenc� podstatn� více vody, 

než u donošených novorozenc�. A protože nefunguje velká �ást orgán� tak, jak by 

m�la, ani ledviny dostate�n� nefungují, dochází tak �asto k otok�m (Machová, 

Gutvirth, 1977). 

3.4 P�í�iny nedonošenosti (nízké porodní hmotnosti) 

novorozence 

Jednou z hlavních p�í�in nízké porodní hmotnosti je p�ed�asný porod, který 

m�že být zap�í�in�n p�sobením r�zných faktor�. P�ed�asný porod je považován za 

patologický jev a bohužel je také stále závažným problémem našeho zdravotnictví 

(Hájek, 2004). V sou�asné dob� se v �eské republice narodí za rok asi 115 tisíc 

d�tí. T�ch narozených p�ed�asn� však neustále p�ibývá, jejich po�et se pohybuje 

okolo 10 tisíc.  Za posledních deset let se tak jejich po�et výrazn� zvýšil z 6% na 

zhruba 8,5% ze všech živ� narozených d�tí. A�koliv je to situace alarmující, pat�í 
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�eská republika k t�m zemím, kterým se da�í udržovat nízkou porodní úmrtnost 

(Nedoklubko, 2014).  

Nedonošené d�ti jsou považovány za tzv. rizikové novorozence. Mezi n�

pat�í také všechny d�ti, které se narodily s nízkou hmotností z jiné p�í�iny, 

nap�íklad jsou hypotrofické. Dále d�ti p�enošené, p�idušené p�i porodu, 

podchlazené, d�ti, u kterých došlo p�i porodu k poran�ní nebo se u nich objevila 

infekce. V ohrožení jsou i d�ti, jejichž matky trpí cukrovkou, tuberkulózou nebo 

jinou závažnou nemocí. Zvláštní pé�i si také zaslouží d�ti s vrozenými vývojovými 

vadami a d�ti, které po narození onemocn�ly t�žkou novorozeneckou žloutenkou. 

V neposlední �ad� vyžadují v�tší pé�í i dvoj�ata a vícer�ata, která se mnohem 

�ast�ji narodí nedonošená (Machová, Gutvirth, 1977). 

 (Slezáková, 2011, str. 156) uvádí jako nej�ast�jší p�í�iny p�ed�asného 

porodu: 

- PROM – p�ed�asný odtok plodové vody 

- P�ed�asný nástup d�ložní �innosti 

- Fetální stres 

- Iatrogenní p�í�iny – p�ed�asn� vyvolaný porod z d�vodu onemocn�ní 

matky nebo plodu 

Faktory ze strany matky mohou být: 

- nízký nebo naopak vyšší v�k, 

- svobodné matky, 

- poruchy životosprávy (stresové situace, kou�ení, alkohol, podvýživa), 

- vrozené vady d�lohy, 

- lé�ená sterilita, 

- opakované potraty, 

- p�edchozí p�ed�asné porody, 

- chronická onemocn�ní (hypertenze, diabetes mellitus, kardiorespira�ní 

onemocn�ní), 

- orgánová onemocn�ní, 

- preeklampsie, 

- poruchy placenty, plodových obal� a plodové vody, 

- akutní nebo chronická placentární insuficience (krvácení, malá placenta, 

vcestná placenta, p�ed�asné degenerativní zm�ny, abrupce), 

- p�ed�asný odtok plodové vody, 
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P�í�iny p�ed�asného porodu ze strany plodu: 

- konstitu�ní, 

- genetické abnormity, 

- kongenitální infekce – syfilis, toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovirus, 

herpes, parvovirus B19, 

- více�etné plody (Dort, 2004). 

p�í�iny mate�sko – fetální: 

- Rh inkompatibilita 

- Imunogenetická intolerance mezi plodem a matkou (Slezáková, 2011, 

str. 156). 

Diagnostika u p�ed�asného porodu se provádí pomocí ultrazvukového 

vyšet�ení, gynekologického vyšet�ení, KTG a d�ležitým prvkem je také 

anamnéza pacientky (Slezáková, 2011). 

3.4.1 P�ehled živ� narozených d�tí v letech 2003, 2004 a 2005 

Jelikož sou�ástí mé práce je výzkum orientovaný na p�ed�asn� narozené 

d�ti, kterým je nyní od 7 do 9 let, rozhodla jsem se uvést, kolik takových d�tí se 

narodilo v letech 2003 až 2005, tedy v dob� jejich narození. 

V roce 2003 se v �eské republice narodilo celkem 93 993 živ� narozených 

d�tí. Více jak 6 000 d�tí se narodilo s váhou menší než 2 500 gram�, poprvé tak 

byla p�ekro�ena hranice 6,5 %.  Rok 2004 p�inesl mírné zvýšení po�tu živ�

narozených d�tí a to 97 664. S tím se zvýšil i po�et d�tí narozených s váhou menší 

než 2 500 gram�, z 6,5 % na 6,8 %, což je asi 6 700 d�tí. Z toho nejvíce se jich 

narodilo po 29. týdnu. A nakonec v roce 2005 se narodilo 102 211 tisíc živ�

narozených d�tí, z nichž 6 868 (6,72%) vážilo mén� než 2 500 gram� (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky �R, © ÚZIS �R 2010-2014).

3.5 Systém pé�e o novorozence v �eské republice 

V �eské republice zajištuje pé�i o fyziologické a patologické novorozence 

t�ístup�ový regionální systém pé�e o t�hotnou ženu a novorozence.  
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I. Stupe� – základní pé�e 

Pracovišt� tohoto typu jsou sou�ástí porodnic a zajištují pé�i o 

fyziologické novorozence s porodní hmotností nad 2 000 gram�. 

II. Stupe� – intermediární pé�e 

Pracovišt� II. Stupn� zajištují pé�i o novorozence se st�edn� t�žkou 

adaptací (porodní hmotnost vyšší než 1 500 gram�), s onemocn�ními, 

jako je nap�íklad diabetická fetopatie, dále s vrozenými vadami, které 

nevyžadují chirurgickou pé�i. 

III. Stupe� – intenzivní pé�e a resuscita�ní pé�e 

Pracovišt� III. Stupn� zajištují pé�i o novorozence s t�žkou adaptací 

(d�ti narozené p�ed 32. týdnem t�hotenství, které pot�ebují dlouhodobou 

intenzivní pé�i). Jsou sou�ástí Fakultních nemocnic.  

V sou�asné dob� má �eská republika dvanáct perinatologických a šest 

intermediárních center. V Praze se perinatologická centra nachází ve Fakultní 

nemocnici Motol, ve Všeobecné fakultní nemocnici na Vinohradech a v Ústavu pro 

matku a dít� v Podolí. Intermediární centrum se nachází v Praze pouze ve Fakultní 

Thomayerov� nemocnici v Kr�i (�eská Neonatologická Spole�nost, ©2011 – 

2014). 

  



20 

4. Diagnózy a nej�ast�jší nemoci p�ed�asn� narozených d�tí 

U p�ed�asn� narozených d�tí se objevuje velké množství závažných i mén�

závažných diagnóz. Op�t záleží na tom, jak moc p�ed�asn� se dít� narodilo a kolik 

gram� p�i narození vážilo. Tedy jak moc nezralé dít� je. Mezi �asté a mén� závažné 

diagnózy, které se vy�eší v�tšinou b�hem pobytu v nemocnici lze za�adit r�zná 

plicní onemocn�ní, infek�ní onemocn�ní, onemocn�ní krevního ob�hu a srdce a 

další. Jednou z nejzávažn�jších diagnóz, která se bohužel zjiš�uje až ve chvíli, kdy 

je dít� stabilizované je onemocn�ní sítnice (retinopatie nedonošených – ROP). Toto 

onemocn�ní má trvalé následky a jeho zjišt�ní bývá pro rodi�e velmi t�žké, 

obzvlášt� po tom všem, �ím si už se svými d�tmi prošli.  

 Dle Dokoupilové (2009, str. 95 - 114) k  nej�ast�jším diagnózám �adíme: 

Plicní onemocn�ní  

- Syndrom dechové tísn� (RDS), 

- Tranzitorní tachypnoe (syndrom vlhké plíce), 

- Pneumotorax, 

- Plicní intersticiální emfyzém, 

- Pneumonie (zápal plic), 

- Apnoické pauzy, 

- Bronchopulmonální dysplasie (BDP), 

Onemocn�ní krevního ob�hu a srdce 

- Otev�ená tepenná du�ej (PDA), 

Onemocn�ní zažívacího traktu

- Pozdní odchod smolky (stolice), 

- Mekoniový ileus, 

- St�evní dysfunkce, 

- Gastroezofageální reflux, 

- Celkové neprospívání, 

Infek�ní onemocn�ní 

Onemocn�ní CNS 

- Intraventrikulární hemoragie (IVH), 

- Hydrocefalus, 

- Perivetrikulární leukomalacie, 
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Retinopatie nedonošených (ROP) 

Žloutenky – hyperbilirubinemie  

- Novorozenecká žloutenka, 

- Hemolytická nemoc,

- Obstruk�ní žloutenka (cholestatický ikterus), 

Anemie z nezralosti 

Mnohem více a �ast�ji než tyto diagnózy trápí nedonošené d�ti nemoci, 

které jim obzvlášt� b�hem prvních dvou let znep�íjem�ují život. Protože mají 

oslabenou imunitu a jejich obranyschopnost je tak menší než u d�tí donošených, 

ocitají se znovu v nemocnici, což je pro d�ti samotné i rodi�e další t�žká situace, 

které musí �elit. P�í�inou nižší obranyschopnosti je malé množství protilátek, které 

dít� získává skrz placentu p�edevším v posledním trimestru t�hotenství. Proto 

extrémn� nedonošené d�ti mají protilátek nejmén�. Také jim trvá déle, než svou 

vlastní imunitu tak �íkajíc ,,nastartují“, tedy než si za�nou vyráb�t své vlastní 

protilátky a než se jejich obranné bu�ky nau�í správn� reagovat na ,,p�íchod 

vet�elce“ v podob� infekce (Dokoupilová, 2009, str. 202). Jako nej�ast�jší nemoci 

lze uvést respira�ní onemocn�ní, rýmu, RSV infekci, zažívací onemocn�ní a 

pr�jmy. Kv�li n�kterým onemocn�ním je nutné navštívit pouze pediatra, jiné 

vyžadují hospitalizaci. 
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5. Pé�e o novorozence s nízkou porodní hmotností 

Narození dít�te je pro každou nastávající maminku i celou rodinu velmi 

o�ekávaná událost. Všichni se t�ší, až miminko vykoukne na sv�t, p�edstavují si, 

jaké to asi bude, vybírají jméno, p�ipravují pokojí�ky a nakupují výbavi�ku. 

Nejkrásn�jší období v život�, ovšem pokud se neobjeví n�jaké ne�ekané 

komplikace. Jednou z t�chto ne�ekaných komplikací m�že být p�ed�asný porod. 

P�ed�asný porod sám o sob� nemusí znamenat to, že se miminko narodí 

s nízkou porodní hmotností.  Pokud se ale tak stane, záleží na n�kolika faktorech, 

které ur�ují pr�b�h adaptace miminka po porodu. Mezi tyto faktory pat�í p�edevším 

nitrod�ložní vývoj plodu (r�st, VVV, množství plodové vody), pr�b�h porodu a 

týden t�hotenství p�i narození. Tyto faktory tedy ur�ují, jak dlouho bude dít� v pé�i 

léka��, jak dlouho bude v inkubátoru p�ipojené na plicní ventilaci a termoregulaci a 

jaké jsou šance na jeho budoucí život. 

„Po porodu na m� �eká spousta zm�n. Moje t�lí�ko si musí uv�domit, že už 

nejsem v bezpe�í tvého b�íška, ale že se musím za�ít snažit sám. Nejv�tší zm�ny, 

které musím co nejrychleji zvládnout, jsou adapta�ní p�estavba ob�hu a dýchání.“ 

(Dokoupilová, 2009, str. 53) 

Nedonošené d�ti jsou umís�ovány po narození do inkubátor� (je t�eba �ídit 

se stavem konkrétního dít�te). V sou�asné dob� z�stávají d�ti na jednotkách 

intenzivní a resuscita�ní pé�e �asto bez svých matek. Ty musejí za svými d�tmi 

dojížd�t.  

D�ležitým prvkem v pé�i o nedonošené novorozence nejsou jen medicínské 

prost�edky, ale nezbytn� nutný je dotek a náru� nejbližších, nej�ast�ji matek. Tzv. 

Klokánkování je metoda, která vznikla roku 1979 v Kolumbii. Spo�ívá v p�iložení 

miminka na mat�inu hrud a má pozitivní vliv na celkový stav dít�te i matky (otce). 

Matka i otec se pomocí této metody mají možnost zapojit do p�ímé pé�e. 

V inkubátoru je dít�ti dodán pocit bezpe�í speciálními polštá�i (Sikorová, 2011). 

Rozdílný oproti donošeným novorozenc�m je �asto i zp�sob krmení.  

U velmi nezralých nedonošených nebývá vyvinut sací a polykací reflex. Není tedy 

možné za�ít podávat potravu p�irozeným zp�sobem. Kojení je možné teprve tehdy, 

dosáhne-li dít� ur�itého stupn� vyzrálosti, tedy je-li schopné samostatné 

termoregulace a zvládá sou�asn� sát, dýchat a polykat.  
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Individuáln� se hledá co nejlepší zp�sob krmení. Je možné podávat r�zné 

výživové roztoky nitrožiln� �i zavést sondu do žaludku. Vhodnou a �asto volenou 

formou je krmení injek�ní st�íka�kou. A jelikož mají nedonošené d�ti malý objem 

žaludku, krmení probíhá �ast�ji v menších dávkách. 

Dále je nutné k denním dávkám mléka p�idávat i vitamíny. Od narození se 

d�tem podává vitamín C a B a zhruba týden po narození k t�mto vitamín�m p�ibývá 

i vitamín A a D (Machová, Gutvirth, 1977). 

 V pé�i neonatologických center (II. a III. typu) z�stávaly nedonošené d�ti 

obvykle do té doby, než dosáhly alespo� 2 500 gram�. V sou�asné dob� se léka�i 

snaží propoušt�t d�ti do domácí pé�e d�íve, n�které d�ti tedy odcházejí z nemocnice 

s váhou okolo 2 000 gram�. Avšak musejí spl�ovat n�kolik kritérií, jako jsou 

p�ibývání na váze, samostatné a pravidelné dýchání, schopnost samostatné 

termoregulace a schopnost p�ijímat potravu z prsu �i lahvi�ky (Peychl, 2005). 

5.1 Domácí pé�e 

Nezralý novorozenec musí být sledován, �asto dlouhodob�, neonatologem i 

po propušt�ní z hospitalizace. P�i zjišt�ní vývojové poruchy je indikována vývojová 

intervence. P�ípadné somatické poruchy jsou �ešeny ve spolupráci s dalšími 

odborníky (Dort, 2004, str. 35). 

Po propušt�ní z neonatologického odd�lení dom� se pé�e v�tšinou již moc 

neliší od pé�e o donošené d�ti. Ale i zde záleží na tom, jak moc p�ed�asn� se dít�

narodilo a zdali má n�jaké zdravotní komplikace. V každém p�ípad� musí být 

nedonošené miminko vnímáno rodinou, okolím i léka�i jinak, než miminko 

donošené. 

Z pohledu mnoha matek, které jsem na sociální síti poprosila o zhodnocení 

pé�e o jejich drobe�ky, jak je ony samy ozna�ují je pé�e srovnatelná a liší se jen 

v drobných detailech. 

Maminka nedonošeného chlape�ka (28 + 4) uvádí: „Domácí pé�e je v 

podstat� stejná jako o donošeného novorozence, jen musí cvi�it Vojtu (Vojtova 

metoda neboli reflexní lokomoce spo�ívá ve stla�ení p�esn� ur�ených bod�. Tím je 

vyslán podn�t do centrální nervové soustavy, kde je dále zpracován. D�ti jsou poté 

schopné vykonat požadovaný pohyb (Gregora, 2012).) a dostávají �adu vitamín�. 

Také se liší strava - do mate�ského mléka jsem musela p�idávat fortifikaci a um�lá 

mléka jsou také speciální, obojí se d�tem dává do jejich 4-5 Kg. Jsou �ast�jší 
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kontroly u pediatra a návšt�vy �ady dalších specialist�. A d�ti by se první rok m�ly 

vyhýbat v�tším kolektiv�m. O�kování mají také upravené a posunuté. V�tšinou se 

vše �ídí korigovaným v�kem.“ 

N�které maminky naopak uvád�jí, že rozdíl mezi pé�í o donošené a 

nedonošené miminko je markantní. 

Maminka chlape�ka (27. týden narození): „U nás byl tedy sakra rozdíl mezi 

nedonošeným a donošeným miminkem. Když pominu šílený strach o 

miminko,(necht�l jíst, sát), neustále jsem ho kontrolovala, m�la obrovskou radost z 

každého gramu, co p�ibral. Také jsme cvi�ili, chodili na rehabilitaci, na masáže. 

Prakticky jsem ho první rok nespustila z o�í, neustále jsem ho bu� nosila, nebo 

m�la vedle sebe. Když byl poprvé nemocný, nespala jsem 3 dny v kuse. Návšt�vy, to 

sporadicky, jen pokud byl zdravý a i tak až po �ase.  Do obchodu jsme jeli snad až 

po roce v�ku a to fakt jen sporadicky. Pro m� nebylo tedy nic jako u donošeného. 

První rok byl jen o strachu, že onemocní, že dostane infekci, že bude kašlat, jak to, 

že ješt� nepase, jak to, že je tak divn� šponuje atd. 

Maminka hol�i�ky (25+5 týden narození): ,,Do t�í kil žádné návšt�vy a 

zákaz chodit ven. Do kolektivu co nejdéle ne. Za�ala jsem s ní normáln� chodit do 

obchodu asi až kolem 4. m�síce korigovaného v�ku. Vše se �ídí korigovaným v�kem, 

p�íkrmy, vývoj a další. Nutné jsou pravidelné kontroly v rizikové poradn� a na 

alergologii, také pediatr ji cht�l vid�t každý m�síc. Cvi�ení Vojtovy metody a 

spousta vitamín�. My jsme byli s manželem hodn� opatrní a p�i p�íchodu z venku 

jsme si myli a dezinfikovali ruce. Když byl n�kdo z nás nemocný, tak m�l roušku. 

Ted má malá rok a 2 m�síce (korigovaný v�k) a už se k ní snažíme p�istupovat 

normáln�." 

Na uvedených pocitech zmín�ných maminek je tedy patrné, že pé�e o 

nedonošené miminko se m�že lišit mírn� nebo m�že být zcela odlišná. Do jisté míry 

záleží na zdravotním stavu dít�te, jeho korigovaném v�ku (od chronologického 

v�ku, po�ítaného od narození se ode�te doba, o niž se miminko narodilo d�íve). Na 

korigovaný v�k se hledí nejmén� do dvou let v�ku dít�te (Peychl, 2005). Ale 

d�ležitým faktorem v pé�i je i charakter a psychika konkrétní maminky. V�tšina 

maminek se však zklidní, když dít� dosáhne jednoho roku, ale musí být zdravé. 
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6. Vliv nedonošenosti na celkový vývoj dít�te 

Fakt, že je dít� nedonošené znamená v prvních chvílích šok p�edevším pro 

rodi�e, které samoz�ejm� zajímá, jak dlouho bude trvat, než jejich d�ti dosáhnou 

takové hmotnosti, aby mohly být propušt�ny z nemocnice. Jaký bude jejich další 

vývoj a jak dlouho potrvá, než jejich dít� dožene své donošené vrstevníky. Ale i 

v tomto p�ípad� platí, že záleží na individuálním posouzení, jelikož každé dít� je 

jiné, u n�kterých se vše srovná b�hem dvou let, u jiných to trvá déle. N�které d�ti, a 

je jedno, zdali jsou nedonošené �i donošené pot�ebují na všechno více �asu, je tedy 

d�ležité na n� netla�it a maximáln� jejich vývoj podporovat (Machová, Gutvirth, 

1977). 

I u nedonošených d�tí, u kterých se zdá být vývoj v po�ádku, je nutné po�ítat 

zvlášt� v prvních m�sících života se zpomaleným vývojem. Je t�eba mít stále na 

pam�ti korigovaný v�k, minimáln� do dvou let v�ku dít�te a nepanika�it, pokud dít�

za�ne chodit až v 18 m�sících, což se stává �asto. Krom� motorického vývoje se 

sleduje i vývoj kognitivní a senzorický (zrak a sluch). 

Podle Peychla (2005, str. 128) se u nedonošených d�tí vyskytují postižení, 

která mají vliv na dlouhodobý vývoj a je možné je rozd�lit dle stupn�. (tabulka �. 1) 

Stupe� vývojového postižení Klinické známky 

Lehké - ADHD 

- Frustní forma DMO 

- Mírn� opožd�ný vývoj �e�i 

- Lehká porucha zraku �i sluchu 

St�edn� t�žké - St�edn� závažná porucha 

psychického rozvoje 

- Paraparéza 

- St�edn� závažná smyslová 

porucha 

- St�edn� závažná epilepsie 
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Stupe� vývojového postižení Klinické známky 

T�žké - T�žká porucha psychického 

rozvoje 

- Kvadruparéza 

- T�žká porucha sluchu až hluchota 

- T�žká porucha zraku až slepota 

- T�žká epilepsie 

Tabulka �. 1 - Kategorizace nedonošených d�tí s poruchou vývoje podle stupn�

vývojového postižení 

P�i zjišt�ní jakéhokoliv stupn� postižení, dle tabulky výše, je nutné vyhledat 

co nejd�íve odbornou pomoc. U d�tí postižených DMO je vhodná intenzivní 

rehabilitace, u d�tí s postižením sluchu korekce sluchadly a pé�e foniatra a 

logopeda. P�i zjišt�ní opožd�ného psychického vývoje je nejd�ležit�jší vhodné a 

stimulující prost�edí rodiny. V p�ípad� lehkých postižení vývoje, jako jsou LMD, 

ADHD, hyperaktivita, poruchy pozornosti a dyslexie je na míst� návšt�va 

psychologa a to ve t�ech letech a poté v p�edškolním v�ku, p�ed nástupem do školy. 

Cílen� zam��enou pé�í se dá dosáhnout toho, že v pozd�jším v�ku dít�te nebudou 

patrné žádné rozdíly. Jednodušeji �e�eno, nikdo nepozná, že se jedná o nedonošené 

dít�. 

6.1 Prognóza 

Prognóza nedonošeného dít�te je p�ímo závislá na zdravotním stavu, zdali 

bylo dít�ti zjišt�no n�jaké závažné onemocn�ní. Ale op�t záleží na individuálním 

posouzení konkrétního p�ípadu, na jeho osobnosti a bojovnosti. N�které diagnózy 

mohou znít definitivn�, ale je pot�eba mít na pam�ti, že nic není stoprocentní. 

Výjimky existují a mohou být nad�jí pro ostatní, kte�í jsou teprve na za�átku. 

Protože pé�e a starost o nedonošené dít� je b�h na dlouhou trat. D�ti jsou po 

propušt�ní z nemocnice více sledovány a kontrolovány, a� už pediatry �i léka�i 

z neonatologického odd�lení, nebo r�znými specialisty (Dokoupilová, 2009). 
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7. Praktická �ást 

Ve své praktické �ásti jsem využila kvantitativního výzkumu. Jako nástroj 

výzkumu byl zvolen dotazník. 

Nejprve jsem si stanovila výzkumné otázky, ze kterých byly odvozeny 

hypotézy. Poté došlo k vytvo�ení dotazníku. Vzhledem k citlivosti zvoleného 

tématu bakalá�ské práce jsem se rozhodla pro anonymní dotazník. Vznikl tedy 

krátký anonymní dotazník ur�ený rodi��m. (viz p�íloha 1). P�vodním plánem bylo 

vytvo�it i dotazník pro u�itele, ale ješt� p�ed zapo�etím výzkumu jsem se dozv�d�la 

od jedné známé u�itelky, že ony tyto informace nemají. 

Dotazník byl ší�en s pomocí n�kterých základních škol b�žného typu (jejich 

jména jsem se rozhodla v rámci zachování anonymity nezve�ejnovat). Všechny tyto 

školy jsou v Praze. Tímto zp�sobem bylo zajišt�no 13 dotazník�, dalších 17 jich 

bylo získáno skrze r�zné skupiny na sociální síti. I p�es po�áte�ní problémy 

s ochotou základních škol se mi tedy poda�ilo shromáždit požadovaný po�et 

dotazník� (30). 

7. 1. Stanovení cíle, výzkumných otázek a hypotéz 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zdali m�že nedonošenost ovliv�ovat 

vývoj dít�te takovým zp�sobem, aby m�la výrazný �i mén� výrazný vliv na jeho 

školní výsledky. Dalším cílem je zjistit rozdíl mezi d�tmi donošenými a 

nedonošenými, tedy jestli v�bec existuje rozdíl ve vývoji a ve školních výsledcích. 

Výzkum se orientuje na d�ti mladšího školního v�ku (7 – 9 let). 

7. 1. 1. Výzkumné otázky a hypotézy 

VO1 – Jakých školních výsledk� dosahují nedonošené d�ti v porovnání s d�tmi 

donošenými? 

H1 – U nedonošených d�tí se v 1. ro�níku školní docházky projeví více problém� se 

�tením a psaním, než u donošených d�tí. 

H2 – Nedonošené d�tí mají horší školní prosp�ch, než d�ti donošené. 

VO2 – Jaký vliv má pohlaví nedonošených d�tí na jejich školní výsledky? 



28 

H3 – Nedonošené dívky mají na za�átku školní docházky mén� problém� se �tením 

a psaním. 

H4 – U nedonošených chlapc� se vyskytují poruchy �e�i �ast�ji, než u 

nedonošených dívek. 

7. 2. Výzkumný vzorek 

Výzkum byl realizován na pražských základních školách a také 

prost�ednictvím internetu. Na základních školách jsem komunikovala p�edevším 

s �editeli, kte�í sami ší�ili dotazníky mezi rodi�e. N�kte�í �editelé byli vst�ícní a 

ochotní, jiní m� odmítli s tím, že je to citlivé téma a oni nemají právo se na toto 

rodi�� ptát. Pouze jedna paní �editelka mi umožnila p�ijít na t�ídní sch�zky a p�edat 

dotazníky rodi��m osobn�. Tento zp�sob považuji za nejvhodn�jší, jelikož jsem 

mohla rodi��m vysv�tlit, o co p�esn� se jedná a oni se m� mohli ptát, pokud jim 

n�co nebylo jasné. Na internetu jsem oslovovala maminky p�es sociální sít 

(facebook). Práv� na facebooku je n�kolik skupin, které jsou ur�ené maminkám 

nedonošených d�tí. Vybrala jsem si dv� skupiny – Nedonošené d�ti ANEB zázrak 

je na sv�t� a Nedonošená miminka, zázrak života. To jsou skupiny, kde se sdružují 

p�edevším maminky nedonošených d�tí a debatují zde o problémech, sd�lují si 

vzájemn� své starosti a radosti. Pro n�které maminky je to jediná možnost, jak si 

popovídat s n�kým, kdo zažívá n�co podobného. Maminky jsou zde velmi milé a 

ochotné a nemají problém s tím, n�komu pomoct a poradit.  

Hlavní cílovou skupinou byli rodi�e (p�edevším maminky), kte�í mají 

nedonošené d�ti ve v�ku od 7 do 9 let. Vedlejší cílovou skupinou byli naopak 

rodi�e donošených d�tí (7-9 let).  

Vzhledem k citlivosti tématu se mi vracelo více dotazníku donošených d�tí, 

proto jsem velmi ráda, že se mi poda�ilo získat alespo� t�ch t�icet dotazník�

nedonošených d�tí. Aby mohlo dojít k porovnání, vybrala jsem z velkého množství 

dotazník� (donošených) také on�ch t�icet dotazník�.  
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7.3 Analýza dat 

Abych mohla provést podrobnou analýzu dat, vypracovala jsem si dv�

tabulky, jednu na nedonošené d�ti a druhou na donošené d�ti. Do tabulek jsem si 

zaznamenala zjišt�né informace a postupn� je propo�ítávala, než jsem se dostala 

k požadovaným výsledk�m. Ze zjišt�ných výsledk� jsem poté vytvo�ila grafy a 

tabulky. 

1) pohlaví, v�k, t�ída 

graf �. 1 - Pom�r nedonošených chlapc� a dívek 

 Chlapci  

7 let 

Dívky 

7 let 

Chlapci 

8 let 

Dívky  

8 let 

Chlapci  

9 let 

Dívky 

9 let 

1. t�ída 2 (7%) - 1 (3%) - - - 

2. t�ída 1 (3%) 1 (3%) 5 (17%) 5 (17%) - - 

3. t�ída - - - - 9 (30%) 6 (20%) 

tabulka �. 2 - Po�ty d�tí v jednotlivých školních t�ídách podle v�ku a pohlaví 

Z grafu je patrné, že z po�tu 30 nedonošených d�tí, bylo více chlapc� (18), 

nežli dívek (12). Dále je v tabulce pod grafem vid�t, kolik procent d�tí chodí do 1., 

2., a 3. t�ídy a jakého jsou pohlaví a v�ku. 

60%

40 %

POHLAVÍ

chlapci dívky
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2) týden narození, váha, výška 

graf �. 2 – Zastoupení týdn� narození  

Z celkového po�tu 30 d�tí se jich nejvíce, tedy 5 narodilo ve 27.tt. Ve 33.tt, 

36.tt a 37.tt se narodilo celkem 9 d�tí, v každém 3. Následovaly 32.tt a 35.tt, ve 

kterých se celkem narodilo 8 d�tí, v každém z nich 4. Ve 29.tt a 34.tt se narodily 

celkem 4. A nejmén� d�tí, tedy 1 se narodily ve 23.tt, 26.tt, 30.tt a 31.tt. V týdnech, 

které zde nejsou uvedeny, se nenarodily žádné d�ti.  

Porodní hmotnost p�i narozen Po�et d�tí  

Do 999 g  

(extrémn� nízká porodní hmotnost) 

9 (30%) 

Do 1499 g 

(velmi nízká porodní hmotnost) 

3 (10%) 

Do 2 499 g 

(nízká porodní hmotnost) 

11 (37%) 

Jiná porodní hmotnost 7 (23%) 

Tabulka �. 3 – Porodní hmotnost nedonošených d�tí 

6%

30%

26%

14%

6%

17%

TÝDEN NAROZENÍ

23.tt, 26.tt 33.tt, 36.tt, 37.tt
32.tt, 35.tt 29.tt, 34.tt
30.tt, 31.tt 27.tt



31 

Nejvíce nedonošených d�tí se narodilo s nízkou porodní hmotností a 

nejmén� s velmi nízkou porodní hmotností.  Jiná porodní hmotnost ozna�uje ty 

hmotnosti, které nelze za�adit do porodních hmotností popsaných v teoretické �ásti. 

Dít� s nejnižší porodní hmotností vážilo p�i narození pouhých 600 g. Dít� s nejvyšší 

porodní hmotností vážilo p�i narození 3 600 g, což není pro nedonošené d�ti úpln�

obvyklá porodní hmotnost. 

Porodní délka Po�et d�tí 

Do 40 cm 12 (40%) 

Do 50 cm 18 (60%) 

Tabulka �. 4 – Porodní délka nedonošených d�tí 

Porodní délka nep�ekra�uje v žádném p�ípad� 50 cm, což znázor�uje tabulka 

�. 3. Do 40 cm m��ilo p�i narození 12 d�tí a do 50 cm 18 d�tí. Nejnižší porodní 

délka je 30 cm. Všechny tyto údaje jsem na záv�r zpr�m�rovala, abych je mohla 

porovnat se stejnými údaji ve skupin� donošených d�tí. Porovnání není možné 

pouze s údajem – týden narození, jelikož tuto informaci jsem od donošených d�tí 

nezjiš�ovala. U nedonošených d�tí je pr�m�rný týden narození 32. týden. Porodní 

hmotnost u nedonošených d�tí je 1 852 gram�, což je tém�� polovina pr�m�rné 

hmotnosti donošených d�tí, která je 3 498 gram�. Mezi porodní hmotností a poradní 

délkou byl zjišt�n rozdíl 10 cm. Pr�m�rná porodní délka �iní u nedonošených d�tí 

41 cm a u donošených d�tí 51 cm. Zjišt�ný rozdíl je p�edevším u porodní hmotnosti 

patrný. 

 Pr�m�r nedonošení Pr�m�r donošení 

Týden narození 32.tt - 

Porodní hmotnost 1 852 g 3 498 g 

Porodní délka 41 cm 51 cm 

tabulka �. 5 – Pr�m�rná hodnota porodní hmotnosti a porodní délky u 

nedonošených a donošených d�tí 
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3) v�k matky p�i narození dít�te, prvorodi�ka ano/ne 

V�k matek p�i narození nedonošených d�tí m�že být jedním z d�vod�

p�ed�asného porodu. V�tšina dotazovaných uvedla, že se jim nedonošené dít�

narodilo p�ed 30. rokem, nej�ast�ji v 27 letech. Nejmladší mamince bylo 23 a 

nejstarší maminka porodila své nedonošené miminko v 36 letech (tato maminka 

rodila již po �tvrté p�ed�asn�). Pr�m�rný v�k maminek nedonošených d�tí je 28 let. 

Z 30 dotazovaných, 22 matek vypov�d�lo, že porod nedonošeného dít�te byl 

jejich první. Zbylých 8 matek uvedlo, že již rodily. 

Pokud má žena za sebou již jeden p�ed�asný porod, pak je velmi 

pravd�podobné, že by mohla rodit p�ed�asn� i p�i druhém t�hotenství. Proto by tyto 

ženy m�ly být více sledovány svými gynekology. 

4) vývoj dít�te 

Konkrétn� v kolik letech za�alo dít� lézt, chodit a mluvit. Roky jsem si pro 

lepší po�ítání p�evedla na m�síce.  

Z nasbíraných údaj� vyplývá, že nejvíce d�tí - 6 za�alo lézt v 8. m�síci 

(korigovaného v�ku). Nejmén� d�tí za�alo lézt shodn� v 5., 11. a 15. m�síci, vždy 1 

dít�. V�bec nelezly 2 d�ti, které toto stadium p�esko�ily. Pro správný pohybový 

vývoj dít�te je však vhodné, aby lezení nep�esko�ily. Nezáleží na tom, jestli za�ne 

dít� lézt v 8. m�síci nebo až na konci 10. m�síce, ale záleží na tom, aby lezlo 

(Sobotková, Dittrichová, 2012).  

Dalším zkoumaným údajem byla ch�ze. Nejvíce d�tí za�alo s ch�zí ve 13. 

m�síci. V této dob� za�íná chodit i velká v�tšina donošených d�tí. Pouze 1 dít�

za�alo chodit až ve 3 letech, bylo to dít� narozené v nejnižším týdnu t�hotenství 

(23.tt). 

Poslední, co m� zajímalo, byla �e�, tedy kdy za�alo dít� mluvit. 

V posledních letech celkov� p�ibývá d�tí, které za�ínají pozd�ji mluvit, proto m�

tento výsledek obzvlášt� zajímal. Zjistila jsem, že nejvíce d�tí (7) za�alo mluvit ve 

24 m�sících (2 letech). Nejd�íve mluvilo dít� v 7. m�síci a nejpozd�ji v 54 m�sících 

(4, 5 roku). Domnívám se, že maminka, která vyplnila, že její dít� za�alo mluvit 

v 7. m�síci, m�la na mysli žvatlání a možná i první sl�vka dít�te. Avšak nedovedu 

si p�edstavit dít�, které by v 7. m�síci plynule mluvilo.  
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Údaje z této skupiny jsem op�t zpr�m�rovala a porovnala s donošenými 

d�tmi. 

Po�átek: Nedonošení Donošení 

lezení 9 m�síc� 7 m�síc�

ch�ze 15 m�síc� 12 m�síc�

�e�i 22 m�síc� 17 m�síc�

Tabulka �. 6 – Pr�m�rný v�k, kdy za�alo dít� lézt, chodit a mluvit 

Jak ukazuje tabulka, donošené d�ti jsou na tom, co se týká vývoje lépe, než d�ti 

nedonošené. Nejmenší rozdíl (2m�síce) je u lezení. Domnívám se, že �ím více jsou 

úkony náro�n�jší, tím více �asu nedonošené d�ti pot�ebují. Avšak i tak tyto 

výsledky nepovažuji za alarmující, naopak si myslím, že z toho nedonošené d�ti 

vyšly dob�e a že rozdíl doženou v pozd�jším v�ku. 

5) vstup do školních institucí, tedy MŠ a ZŠ 

Do páté �ásti jsem slou�ila dv� otázky, které p�edstavují v život� dít�te ur�itý 

mezník. Jde o vstup do mate�ské školy a základní školy. 

a) V kolika letech dít� za�alo navšt�vovat MŠ? 

V�k, kdy dít� za�alo navšt�vovat MŠ Po�et d�tí 

3 11 (37%) 

4 16 (53%) 

5 1 (3%) 

6 2 (7%) 

 Tabulka �. 7 – Po�átek docházky do MŠ 

V�tšina maminek chce, aby jejich dít� zapo�alo docházku do MŠ ve 3 

letech. V dnešní dob� je to velmi t�žké, jelikož mate�ské školy bývají �asto 

p�epln�né a p�ednostn� berou p�edškoláky. Maminky nedonošených d�tí musejí 

�ekat p�edevším na souhlas léka�e, který rozhodne, jestli je zdravotní stav dít�te 

natolik v po�ádku, aby mohlo jít do mate�ské školy. Nedonošené d�tí bývají �asto 
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nemocné. Proto m� nep�ekvapilo, když jsem spo�ítala, že nejvíce d�tí (16) šlo do 

mate�ské školy ve 4 letech. Jen 1 dít� nastoupilo až v 5 letech a 2 d�ti za�aly 

navšt�vovat mate�skou školu až rok p�ed nástupem do základní školy. 

b) V kolika letech za�alo dít� navšt�vovat ZŠ? M�lo dít� odklad školní 

docházky? Jestliže ano, z jakých d�vod�? 

Podle zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 

odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon) za�íná povinná školní docházka na 

za�átku školního roku, který následuje po dni, kdy oslavilo dít� šesté narozeniny. 

Dít�ti m�že být povolen odklad povinné školní docházky (Sborník zákon� �eské 

republiky, 2004). O odklad školní docházky nej�ast�ji žádají rodi�e, kte�í své dít�

znají nejlépe. Vyšet�ení provádí pedagogicko psychologické poradny a na základ�

posudku dít� odklad dostane nebo nedostane. 

Po�átek školní docházky 

dít�te 

Po�et d�tí Odklad  

školní docházky 

6 let 10 (33%) - 

7 let 19 (64%) 13 (43%) 

8 let 1 (3%) 1 (3%)  

(2 odklady za sebou) 

Tabulka �. 8 – Po�átek docházky do ZŠ 

Tabulka udává, kdy kolik d�tí zapo�alo školní docházku a kolik z nich m�lo 

odklad. Je patrné, že nejvíce nedonošených d�tí (19) šlo do školy v 7 letech a z 19 

jich 13 m�lo odklad školní docházky. Jako nej�ast�jší d�vody jsou uvedeny školní 

nezralost (4), nedonošenost (1), motorika (2), nesoust�ed�nost (1), nesamostatnost 

(1), velká nemocnost (1), �e� (2), cizinec (1). Pouze jedno dít� za�alo chodit do 

školy až v 8 letech, jelikož m�lo dva odklady. D�vodem odklad� byla nezralost a 

zdravotní problémy, zp�sobené cytomegalovirovou infekcí. CMV je vcelku �astá 

infekce. Po odezn�ní z�stává vir v t�le dít�te a m�že se objevit kdykoliv, když má 

dít� oslabenou imunitu (Leifer, 2004). 
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6) M�lo dít� na za�átku školní docházky problémy se �tením a psaním? Pokud 

ano, jaké konkrétn�? 

U této otázky jsem porovnávala nedonošené d�ti s donošenými d�tmi, aby 

mohlo dojít k potvrzení �i nepotvrzení hypotézy 1. 

Nedonošené d�ti 

 Po�et d�tí dívky chlapci 

�tení 5 (17%) 1 (3%) 4 (13%) 

psaní 7 (23%) 1 (3%) 6 (20%) 

�tení i psaní 4 (13%) 1 (3%) 3 (10%) 

nespecifikované 1 (3%) 1 (3%) - 

celkem 17 (57%) 4 (13%) 13 (43%) 

Tabulka �. 9 – Problémy se �tením a psaním (nedonošené d�ti) 

Celkem 17 rodi�� uvedlo, že jejich d�ti m�ly na za�átku školní docházky 

problémy se �tením a psaním. Z toho 5 d�tí pouze se �tením, 7 se psaním, 4 d�tem 

d�lalo problémy �tení i psaní a 1 dít� m�lo problémy, ale nebylo uvedeno jaké 

konkrétn�. Z tabulky dále vyplývá, že chlapci m�li problémy se �tením a psaním 

�ast�ji, než dívky.  

Donošené d�ti 

 Po�et d�tí dívky chlapci 

�tení 3 (10%) - 3 (10%) 

psaní 4 (13%) 2 (7%) 2 (7%) 

�tení i psaní 11 (37%) 4 (13%) 7 (23%) 

celkem 18 (60%) 6 (20%) 12 (40%) 

Tabulka �. 10 – Problémy se �tením a psaním (donošené d�ti) 

Celkem 18 rodi�� uvedlo, že jejich d�ti m�ly na za�átku školní docházky 

problémy se �tením a psaním. Z toho 3 d�ti m�ly problémy se �tením, 4 se psaním a 

11 d�tem d�lalo problémy �tení i psaní. A stejn� jako u nedonošených d�tí, tak u 

donošených d�tí m�li problémy �ast�ji chlapci, než dívky. 
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Tato otázka ov��uje hypotézu 1 a také hypotézu 3. 

7) Jak �asto je dít� nemocné? 

 Po�et d�tí 

Nedonošených  donošených 

1×za rok 5 (17%) 9 (30%) 

1×za p�l roku 14 (47%) 15 (50%) 

1×za m�síc 7 (23%) 2 (7%) 

více 3 (10%) 3 (10%) 

nezodpov�zeno 1 (3%) 1 (3%) 

Tabulka �. 11 – �etnost nemocnosti d�tí nedonošených a donošených d�tí 

Otázka �. 7 zkoumala, jak �asto jsou nedonošené d�ti nemocné. Pokud jsou 

d�ti nemocné p�íliš �asto, zameškají hodn� hodin a musejí dohán�t u�ivo, to m�že 

mít vliv na jejich školní úsp�šnost, což platí pro všechny d�ti, a� už jsou 

nedonošené �i donošené.  

Nejvíce d�tí je nemocných 1×za p�l roku, u nedonošených d�tí (14) a u 

donošených (15), což je srovnatelné. 1×za rok onemocní více d�tí (9) u donošených, 

1×za m�síc je to naopak u nedonošených, kdy onemocní celkem 7 d�tí. Stejný po�et 

d�tí (3) onemocní u nedonošených i donošených d�tí vícekrát. U obou skupin se 1× 

stalo, že otázka nebyla zodpov�zena. 

8) Dít� je pravák/levák 

Po�et d�tí 

pravák 21 (70%) 

levák 9 (30%) 

Tabulka �. 12 – Ur�ení dominance používané ruky 

Otázka �. 8 zjiš�uje, jaká ruka je pro d�ti dominantní. Výsledky ukázaly, že 

pouze 9 d�tí má jako dominantní levou ruku. 21 d�tí má jako dominantní naopak 

pravou ruku. Ve výzkumném vzorku byly dvakrát dvoj�ata, dva chlapci a dv�



37 

dívky. Dvoj�ata chlapci používají jako dominantní pravou ruku. D�v�ata používají 

naopak jako dominantní levou ruku. Je možné, že dominance pravé �i levé ruky má 

vliv na školní výsledky. 

9) Má dít� brýle? 

Po�et d�tí 

ano 10 (33%) 

ne 20 (67%) 

Tabulka �. 13 – Po�et d�tí, které mají brýle 

Pouze 10 d�tí má n�jakou zrakovou vadu a musí nosit brýle, jednoho dít�te 

byla uvedena krátkozrakost, jako zraková vada. Nikdo další typ zrakové vady 

neuvedl. Nedonošené d�ti bývají �asto dlouhodob� sledovány o�ními léka�i, jelikož 

zrak u nich bývá ohrožen, tím že strávily mnohdy i n�kolik m�síc� v inkubátoru. 

10) Má dít� poruchu �e�i? 

Po�et d�tí 

ano 8 (26%) 

ne 20 (67%) 

M�ly, ale už nemají 2 (7%) 

Tabulka �. 14 – Výskyt poruch �e�i 

Poruchu �e�i má celkem 8 d�tí, 3 dívky a 5 chlapc�. Poruchu �e�i m�li také 2 

chlapci, u kterých došlo za pomoci logopedické pé�e k odstran�ní. Jako nej�ast�jší 

poruchu rodi�e uvád�li výslovnost hlásek r a �. Dále se objevuje drmolení, vývojová 

dysfázie, echolálie a dyslalie.  

Tato otázka ov��uje hypotézu 4. 

Otázky �. 7 až �. 10 n�jakým zp�sobem ovliv�ují schopnost d�tí u�it se a 

s tím související školní úsp�šnost / neúsp�šnost. 

¨ 
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11) Umí dít� vyjad�ovat své emoce? 

Po�et d�tí 

ano 28 (93%) 

ne 2 (7%) 

Tabulka �. 15 – Vyjad�ování emocí 

Emo�ní, motiva�ní a sociální zralost pat�í spolu s t�lesnou a kognitivní 

zralostí k základním ukazatel�m v posuzování školní zralosti dít�te. Na základ�

tohoto posouzení m�že být dít�ti doporu�en odklad školní docházky. Emo�ní 

zralostí se rozumí to, jakým zp�sobem dít� vyjad�uje své city a zdali je schopné 

ur�ité sebekontroly. Vyjad�ování cit� i sebekontrola je p�ímo závislá na v�ku a 

myšlení konkrétního dít�te (Langmeier, Krej�í�ová, 1998). 

Otázka �. 11 je tedy zam��ena na to, kolik d�tí z celkového po�tu (30) umí 

vyjad�ovat své emoce. Bylo zjišt�no, že své emoce umí vyjad�ovat 28 d�tí a jen 2 

d�ti toho zatím nejsou schopné.  

12) Dít� je: 

a) extrovert/introvert 

Graf �. 3 – P�ehled extrovert / introvert 

37%

30%

33%

extrovert introvert nezodpov�zeno
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Extrovert a introvert jsou typy osobnosti podle Carla Gustava Junga (léka�, 

psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie). Extrovert je �lov�k, který je 

otev�ený, nemá problém s navazováním kontakt�, introvert je naopak �lov�k, který 

je uzav�ený a má strach z vn�jších kontakt� (Kelnarová, 2010). Zdali je dít�

extrovert nebo introvert je d�ležité z hlediska postavení v kolektivu, v komunikaci a 

jednání s ostatními d�tmi, rodi�i a u�iteli. 33% rodi�� na tuto otázku v�bec 

neodpov�d�lo. Domnívám se, že si nebyli jisti. Dále 37% rodi�� uvedlo, že jejich 

d�ti jsou extroverti, 30% rodi�� uvedlo, že jsou introverti. N�kte�í rodi�e 

odpov�d�li pouze na jednu �ást otázky, nap�íklad uvedli, že jejich dít� je introvert, 

ale už neodpov�d�li na to, zdali je dít� sangvinik �i melancholik. 

b) sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik 

Graf �. 4 – P�ehled temperament� u d�tí 

Tak jako C. G. Jung rozlišil typy osobnosti, Hippokrates rozlišil 4 typy 

temperamentu. Sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik jsou povahy, které se 

vzájemn� vylu�ují. Správn� by tedy nem�lo být možné, aby byl �lov�k sangvinik a 

zárove� cholerik. Ale v r�zných situacích jedná �lov�k jiným zp�sobem, a tak se 

m�že jevit jako sangvinik i cholerik (Cakirpaloglu,2012). Zpravidla se dohromady 

spojují introvert – melancholik, flegmatik a extrovert – sangvinik a cholerik. 

Rozložení temperamentu ze zkoumaného vzorku je 23% melancholik, 20 % 

flegmatik, 17 % cholerik, 20 % sangvinik a 20% nezodpov�zeno.  

23%

20%

17%

20%

20%

melancholik sangvinik cholerik

flegmatik nezodpov�zeno
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13) Jak se vaše dít� rozvíjí mentáln� kognitivn�? 

Po�et d�tí 

V norm� 25 (84%) 

Zaostává proti vrstevník�m 1 (3%) 

P�edbíhá vrstevníky 4 (13%) 

Tabulka �. 16 – Mentáln� kognitivní rozvoj d�tí 

Otázka �. 13 je zam��ena na mentální a kognitivní vývoj dít�te. Na to, jak 

má dít� rozvinuté myšlení, a jaké jsou jeho poznávací schopnosti. Vývoj dít�te je 

v této oblasti v norm� uvedlo 25 rodi��. 1 rodi� uvedl, že jeho dít� zaostává a 

nakonec 4 rodi�e uvedli, že jejich dít� p�edbíhá vrstevníky.  

P�edpokládala jsem, že tato otázka dopadne úpln� jinak, že nedonošené d�ti 

budou ve více p�ípadech zaostávat. Tento m�j p�edpoklad se nepotvrdil, jelikož 

nedonošené d�ti jsou v této oblasti vývoje z velké �ásti na úrovni svých vrstevník�. 

Dokonce 4 d�ti p�edbíhají své vrstevníky. Tím se potvrzuje to, že dohnat se dá 

opravdu všechno. 

14) Který p�edm�t ve škole má Vaše dít� nejrad�ji? 

15) Jaké má dít� zájmy? 

Tyto dv� otázky spolu úzce souvisí, jelikož se dost �asto oblíbený školní 

p�edm�t odvíjí od toho, co dít� nejvíce zajímá. Mezi nejoblíben�jší p�edm�ty pat�í 

výtvarná výchova, t�lesná výchova a také nap�íklad matematika, kterou uvedlo jako 

sv�j oblíbený školní p�edm�t 10 d�tí. Zájmy d�tí také nejsou nijak neobvyklé a 

odpovídají v�ku a �asto také pohlaví, u dívek tak p�evládá kreslení a u chlapc� auta, 

lego. V�tšina d�tí má také rádo sport.  

16) Školní prosp�ch (od nastoupení školní docházky) 

Školní prosp�ch jsem zjiš�ovala u základních p�edm�t�, jako jsou 

matematika, �eský jazyk, cizí jazyk, pracovní �innosti a t�lesná výchova. 

Porovnávala jsem zde op�t nedonošené d�ti s d�tmi donošenými.  
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 1. t�ída 2. t�ída 3. t�ída 

 N D N D N D 

Matematika 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,8 

�eský jazyk 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2 

Cizí jazyk 1,1 1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 

T�lesná výchova 1 1 1 1 1 1 

Tabulka �. 16 – Pr�m�rné hodnoty školního prosp�chu 

Tabulka �. 16 ukazuje pr�m�rné známky z matematiky, �eského jazyka, 

cizího jazyka, pracovních �inností a t�lesné výchovy u nedonošených d�tí (N) a 

donošených d�tí (D) v 1., 2. a 3. t�íd�. Je patrné, že v matematice, �eském jazyce a 

cizím jazyce dochází k postupnému zhoršení pr�m�ru známek u obou skupin d�tí. 

Naopak u pracovních �inností a t�lesné výchovy je pr�m�r známek stejný u obou 

skupin, pouze 1 dít� ze skupiny nedonošených d�tí m�lo ve 2. t�íd� z t�lesné 

výchovy 2. Nejhoršího pr�m�ru dosahují ob� skupiny v �eském jazyce, následuje 

matematika. V cizím jazyce jsou na tom d�ti podstatn� lépe a jejich pr�m�r ve 3. 

t�íd� není u nedonošených d�tí horší, než 1, 2 a u donošených d�tí 1, 3.  

 1. t�ída 2. t�ída 3. t�ída 

 Po�et N Po�et D Po�et N Po�et D Po�et N Po�et D 

Matematika 28 30 24 30 10 12 

�eský jazyk 28 30 24 30 10 12 

Cizí jazyk 11 27 12 27 10 12 

Pracovní �innosti 28 30 24 30 10 12 

T�lesná výchova 27 30 24 30 10 12 

Tabulka �. 18 – po�et d�tí v jednotlivých t�ídách a u jednotlivých p�edm�t�

Tabulka �. 18 ukazuje po�et d�tí nedonošených d�tí (po�et N) a po�et d�tí 

donošených (po�et D) je v jednotlivých t�ídách u jednotlivých p�edm�t�. Po�tem 

d�tí jsem d�lila sou�et známek tak, aby vznikl pr�m�r známek. U nedonošených 

d�tí je již  od po�átku po�ítáno s po�tem 28, protože 2 d�ti jsou hodnoceny slovn�. 



42 

Dále se vždy od po�áte�ního �ísla ode�ítá po�et d�tí, které mají za sebou jen 

nap�íklad 1. t�ídu, u druhé t�ídy je tedy d�litelem �íslo 24 (po�et N). To neplatí 

pouze u cizího jazyka, jelikož po�et d�tí, které m�ly ve 2. t�íd� cizí jazyk je 12 

(po�et N). Z d�vodu rozdílného po�tu d�tí nedonošených a donošených a vzhledem 

k povaze výzkumu je nutné po�ítat s možnými nesrovnalostmi ve výsledcích. 

Tato otázka ov��uje hypotézu 2. 

17) Informace, které mi rodi�e sd�lili navíc. 

U 6 d�tí jsem se od rodi�� nedonošených d�tí dozv�d�la informace, pro 

které nebylo v dotazníku místo. Maminka jednoho chlapce uvedla, že její syn má 

autismus, dále je i hyperaktivní a má špatnou koordinaci pohyb�. Jeden chlapec má 

ADHD. Další z chlapc� má od narození narušenou funkci centrálního nervového 

systému, zp�sobenou infekcí CMV, k tomu je nepozorný. U jedné z dívek se prý 

objevuje p�ílišná p�ecitliv�lost a úzkost tak, že když n�co pokazí, dokáže dlouhou 

dobu bre�et. Tato dívka navšt�vuje ZŠ, kde je uplat�ován p�ístup Montessori 

pedagogiky. Poslední chlapec má vrozenou poruchu sluchu, a z toho d�vodu trpí 

mírnou nedoslýchavostí. 

ADHD, porucha sluchu, úzkostlivost i autismus se vyskytují i u d�tí, které 

jsou donošené. Proto je nemohu považovat za d�sledek nedonošenosti, na to nemám 

dostatek informací. Naopak u chlapce, který má od narození poruchu CNS a 

objevila se u n�ho CMV infekce, lze nepozornost považovat za d�sledek 

nedonošenosti. V teoretické �ásti jsem vysv�tlila, že nedonošené d�ti mají 

oslabenou imunitu. CMV infekce je tak m�že postihnout a zp�sobit jim potíže. 

7.5 Testování hypotéz a diskuze 

Úkolem této kapitoly je vyhodnocení jednotlivých hypotéz, které byly 

ov��ovány jednotlivými otázkami. V této �ásti budou tedy hypotézy potvrzeny nebo 

nepotvrzeny. 

Hypotéza 1: U nedonošených d�tí se v 1. ro�níku školní docházky projeví více 

problém� se �tením a psaním, než u d�tí donošených. 

Tato hypotéza byla ov��ována otázkou �. 6. U skupiny nedonošených d�tí 

uvedlo celkem 17 rodi��, že jejich d�ti m�ly na za�átku školní docházky problémy 

se �tením a psaním. U donošených d�tí uvedlo ano, jako odpov�	 dokonce 18 
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rodi��.  Donošené d�ti jsou na tom tedy h��e, tím pádem se má hypotéza 1 

nepotvrdila. 

Domnívám se, že problémy se �tením a psaním nijak nesouvisejí s tím, 

v jakém týdnu se dít� narodilo. Spíše bych hledala souvislost s r�znými typy 

poruch, nap�íklad dít�, které má diagnózu ADHD (porucha pozornosti 

s hyperaktivitou), bude mít pravd�podobn� problém se �tením i psaním a bude 

pot�ebovat dostate�nou podporu p�i vykonávání t�chto �inností. Dále mohou mít 

problémy se �tením d�ti s poruchami �e�i, pro které je tato �innost pravd�podobn�

náro�ná i z pohledu psychiky. Ostatní d�ti se jim mohou smát. Také pro stydlivé 

d�ti m�že být �tení více než stresující. S psaním mohou mít naopak problémy d�ti, 

které píší levou rukou nebo d�ti, které píší moc pomalu �i rychle.  

Hypotéza 2: Nedonošené d�ti mají horší školní prosp�ch, než d�ti donošené. 

Tato hypotéza byla ov��ována otázkou �. 16. Bylo zjišt�no, že z 30 ti 

nedonošených d�tí jich má 20 samé jedni�ky, naopak je tomu u donošených d�tí, 

kde má samé jedni�ky pouze 10 d�tí. Pr�m�rné známky z jednotlivých p�edm�t� a 

t�íd mají donošené d�ti také horší. Pr�m�rná známka z matematiky, z �eského 

jazyka a z cizího jazyka je u nedonošených d�tí v 1. t�íd� 1, 1. Ve 2. t�íd� pak 

pr�m�rná známka mírn� stoupá, z matematiky 1, 2, z �eského jazyka 1, 3 a z cizího 

jazyka z�stává stejná 1, 1. Ve 3. t�íd� je nár�st zvlášt� u �eského jazyka na pr�m�r 

1, 7 znát. Matematika z�stává v podstat� stejná - 1, 4 a cizí jazyk se v�bec nezm�nil 

- 1, 2. Pr�m�rná známka 1 z pracovních �inností a t�lesné výchovy je shodná v 1., 

2. i 3. t�íd�. U donošených jsem pozorovala o n�co horší prosp�ch, než u d�tí 

nedonošených. V 1. t�íd� je pr�m�rná známka z matematiky 1, 1, z �eského jazyka 

1, 2 a z cizího jazyka 1. Ve 2. t�íd� je nár�st zatím mén� výrazný, matematika 1, 3, 

�eský jazyk 1,5 a cizí jazyk 1, 2.  Naopak ve 3. t�íd� je pr�m�rná známka 

z matematiky 1,8 a z �eského jazyka 2, což je nár�st již znatelný. U cizího jazyka se 

známka v podstat� nezm�nila 1, 3. Pr�m�rná známka z pracovních �inností a 

t�lesné výchovy se shoduje s pr�m�rnou známkou u nedonošených d�tí. Celkov�

vykazují donošené d�tí horší školní prosp�ch, než d�ti nedonošené. Tato hypotéza 

se tedy op�t nepotvrdila. 

Toto zjišt�ní je pro m� velkým p�ekvapením, p�edpokládala jsem opak. Ale 

domnívám se, že možné vysv�tlení se skrývá v p�ístupu rodi��. Tak jak jsem 

poznala n�které maminky nedonošených d�tí, si troufám �íci, že jsou mnohem 
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starostliv�jší. Je tedy možné, že d�tem se školní p�ípravou více pomáhají a více na 

d�ti dohlížejí. Co m� velmi p�ekvapilo, avšak nemile jsou pr�m�rné známky 

z �eského jazyka. �eský jazyk je rodný jazyk a proto si myslím, že jeho znalost je 

žádoucí. A jestliže na koci t�etí t�ídy už dosahuje pr�m�rná známka u nedonošených 

1, 7 a u donošených dokonce 2, jaké známky asi budou mít pozd�ji, ve vyšších 

t�ídách. Známky nejsou všechno, n�kdy nemusejí v�bec nic znamenat, dít� m�že 

um�t �eský jazyk perfektn�, a p�esto z n�ho mít 3, záleží na u�iteli. Ale i p�esto 

považuji výsledky u �eského jazyka za velmi špatné. Naopak pr�m�rné známky 

z cizího jazyka jsou velmi dobré.  

Hypotéza 3: Nedonošené dívky mají na za�átku školní docházky mén�

problém� se �tením a psaním. 

Tato hypotéza byla ov��ována otázkou �. 6. Z celkového po�tu 17 d�tí, které 

m�ly na za�átku školní docházky problémy se �tením a psaním, byly pouze 4 dívky 

a 13 chlapc�. P�edpokládám, že by to mohlo být tím, že dívky bývají klidn�jší, více 

jim záleží na tom, jak vystupují. Jejich domácí p�íprava bude pravd�podobn�

pe�liv�jší.  

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 4: U nedonošených chlapc� se vyskytují poruchy �e�i �ast�ji, než u 

nedonošených dívek. 

Tato hypotéza byla ov��ována otázkou �. 10.  Porucha �e�i byla zjišt�na 

celkem u 8 d�tí. �ast�ji mají poruchu �e�i chlapci, v našem p�ípad� jde konkrétn� o 

5 chlapc�. 2 chlapci m�li poruchu �e�i do 8 let, nyní už ji nemají. Ve 3 p�ípadech 

mají poruchu �e�i dívky. Jedna z dívek má problémy s výslovností hlásek r a �, 

druhá drmolí a poslední dívka má st�edn� t�žkou vrozenou vadu �e�i. U chlapc� jde 

o tyto typy poruch, opožd�ní vývoje �e�i s vývojovou dysfázií a echolálií (autista), 

horší výslovnost hlásek r, � a l (2), dyslalii (2). U chlapc�, kte�í již problémy s �e�í 

nemají, se jednalo o horší výslovnost hlásek, š, �, � a l. Tato hypotéza se mi op�t 

potvrdila. 

R�zné typy poruch �e�i trápí v dnešní dob� d�ti všeobecn� a je úpln� jedno, 

zdali se jedná o d�ti nedonošené, donošené �i p�enošené. Krom� vrozených vad, za 

které nikdo nem�že, si myslím, že za tím stojí dnešní doba. Rodi�e na d�ti málo 

mluví, mén� jim �tou, když je cht�jí zabavit, dají jim do ruky tablet nebo jim pustí 
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televizi. Dále také odkládají vyšet�ení, pokud se jim n�co nezdá, �ekají. P�itom p�i 

v�asném odhalení problému a vhodném nastavení logopedické pé�e lze dosáhnout 

pozitivních výsledk�.  

7.6 Odpov�di na výzkumné otázky, vyhodnocení cíl�

Z výsledk� vlastního výzkumu a podrobné analýzy dat jsem nyní schopna 

odpov�d�t na výzkumné otázky. 

VO1: Jakých školních výsledk� dosahují nedonošené d�ti v porovnání 

s d�tmi donošenými? 

Z vlastního výzkumu vyplývá, že nedonošené d�ti si stojí stejn�, mnohdy i 

lépe, než d�ti donošené. Až na n�které d�ti, které mají n�jakou poruchu, jsou d�ti 

zdravé a svoji nízkou porodní hmotnost již dohnaly. Náskok donošených d�tí byl 

tedy smazán a m�že tak dojít ke vzájemnému porovnávání. Ale abych odpov�d�la 

na výzkumnou otázku, nedonošené d�tí dosahují výrazn� lepších školních výsledk�, 

než d�ti donošené. Jejich školní prosp�ch je ve srovnání s donošenými d�tmi lepší. 

VO2: Jaký vliv má pohlaví nedonošených d�tí na jejich školní výsledky? 

U otázek, u kterých jsem porovnávala pohlaví, bylo zjišt�no, že nedonošené 

dívky jsou na tom lépe, než nedonošení chlapci. Avšak domnívám se, že tento 

výsledek je naprosto irelevantní, jelikož dívky dosahují, obzvlášt� na základních 

školách lepších výsledk�, než chlapci. A to i u donošených d�tí. 

Jako hlavní cíl jsem si stanovila, zjistit, zdali m�že nedonošenost ovliv�ovat 

vývoj dít�te takovým zp�sobem, aby m�la vliv na jeho školní výsledky. Tento cíl 

jsem dle mého názoru splnila, když jsem prokázala, že jen samotná nedonošenost 

d�ti nijak neovliv�uje. Ovliv�uje je pouze v p�ípad�, že má nedonošené dít�

n�jakou poruchu �i vadu, související s nedonošeností. Což se potvrdilo nap�íklad u 

chlapce s CMV infekcí, který m�l již dva odklady školní docházky, m�l problémy 

se �tením i psaním, má poruchu �e�i a v mentáln� kognitivním rozvoji zaostává za 

svými vrstevníky. Pokud je ale nedonošené dít� zdravé, jeho vývoj není ni�ím 

narušen, pak nelze �íci, že by m�la nedonošenost vliv na jeho školní výsledky. 

Díl�ím cílem bylo zjistit, zdali existuje n�jaký rozdíl ve vývoji a školních 

výsledcích mezi d�tmi nedonošenými a donošenými. Ano rozdíly existují, ale jsou 

zanedbatelné, tedy pro tento výzkum nijak p�ínosné. Jediný výsledek, který stojí za 
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zmínku, je již zmi�ovaný školní prosp�ch, v n�mž nedonošené d�ti dosahují lepších 

výsledku, než d�ti donošené.  

  



47 

Záv�r 

V záv�ru své bakalá�ské práce na téma ,, Úsp�šnost nedonošených d�tí ve 

školním vzd�lávacím procesu 
 bych ráda nejprve zhodnotila teoretickou a 

praktickou �ást. 

Teoretickou �ást jsem zam��ila spíše všeobecn� na problematiku 

nedonošených d�tí a to p�edevším historii a raný vývoj. Zmapovala jsem vznik a 

vývoj obor� neonatologie a perinatologie, což jsou obory, jež pe�ují o fyziologické 

a patologické novorozence. Práv� t�m je v�nována další kapitola teoretické �ásti.  

Do své práce jsem také zahrnula nej�ast�jší diagnózy a nemoci, které mohou trápit 

nedonošené d�ti. P�edposlední kapitolu jsem v�novala pé�i a to jak nemocni�ní, tak 

domácí. Práv� u domácí pé�e jsou uvedeny názory p�ímo od maminek 

nedonošených d�tí, které jsem oslovila na sociální síti Facebook. Nakonec jsem se 

v poslední kapitole zam��ila na vliv nedonošenosti na celkový vývoj dít�te.  

V teoretické �ásti jsem pracovala s odbornou literaturou a internetovými 

zdroji, které se zabývají �i souvisejí s touto problematikou. P�edevším v oblasti 

literatury jsem zaznamenala malé množství publikací, což výrazn� ovlivnilo 

zam��ení mé teoretické �ásti. P�estože téma mé bakalá�ské práce je zam��eno na 

d�ti od 7 do 9 let, našla jsem pouze jednu publikaci zam��enou na vývoj 

nedonošených d�tí v tomto v�ku. Tato publikace je však již z roku 1977, proto jsem 

se rozhodla, že se zam��ím pouze na raný vývoj nedonošených d�tí. 

Sou�ástí bakalá�ské práce byl také výzkum, provád�ný formou dotazník�. 

Dotazníky jsem ší�ila mezi rodi�e, kte�í mají nedonošené d�ti a nyní je jim 7 až 9 

let. V praktické �ásti jsem si dotazníky pe�liv� prostudovala a vytvo�ila si tabulky, 

pro lepší orientaci a p�esnost. Analyzovala jsem jednotlivé otázky a odpov�di a 

došla k záv�r�m, které v praktické �ásti podrobn� popisuji.  

O problematiku nedonošených d�tí se zajímám již delší dobu, je to spíše 

oblast medicíny, p�esto si myslím, že speciální pedagogika má nedonošeným d�tem 

co nabídnout. P�edevším v p�ípad�, pokud má dít� n�jakou poruchu, nap�íklad 

velmi �astou zrakovou vadu (retinopatii nedonošených), ale i u dalších jiných 

poruch, které trápí n�které nedonošené d�ti. Ale také je nutné vyvrátit tvrzení, se 

kterým se ztotož�uje velká �ást laické populace a to, že nedonošené znamená 
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postižené. Dnešní medicína, ale také bojovnost samotných nedonošených d�tí 

dokáže n�kdy i to, co se zdá být nemožné.  

Na úplný záv�r bych ráda podotkla, že tento výzkum by byl jist� p�ínosn�jší 

v rozsáhlejší oblasti, což by se ale zase spíše hodilo na diplomovou práci. Zjišt�ná 

fakta je tedy nutné brát s ur�itou rezervou a po�ítat s možnými odchylkami ve 

výsledcích výpo�t�. 
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