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Úvod
Motto:  „Co se týče nejzákladnějších věcí, nic nevíme. Pouze, když si to přiznáme,  
bude možný návrat do rovnováhy.“ Carl Gustav Jung

Kojení by mělo být tak přirozené, jako zplození a přivedení dítěte na svět. Avšak skutečnost 

je  taková,  že  v  současnosti  často  chybí  předávání  zkušeností  z  generace  na  generaci, 

nejpřirozenější a nejsnadnější způsob vzdělávání ve věcech obyčejného lidského života. Kojení 

tak může být ohroženo a podléhat ekonomickým, politickým a jiným vlivům. Osvěta nepřichází 

z matky na dceru, žena musí tuto problematiku uchopit po svém, což může být při nedostatku 

správných informací frustrujícím zážitkem jak pro matku, tak pro dítě.

Na základě vlastní zkušenosti  si  dovoluji  tvrdit,  že kojení může být  pro matku jedním z 

nejkrásnějších  zážitků  v  mateřství,  protože  upevňuje  její  citovou  vazbu  na  dítě  a  dává  ji 

exkluzivitu ve vztahu k dítěti, neboť otec kojit nemůže. Na druhou stranu je to jedno z fyzicky i  

psychicky nejnáročnějších období, což se v literatuře již příliš nezmiňuje. Je zcela normální, že 

novorozenec zpočátku vyžaduje kojení 12x či vícekrát za 24 hodin. To znamená, že matka má 

první  dny dítě  prakticky stále  u prsu.  V této fázi  je bezpodmínečně nutná podpora rodiny s 

běžným  chodem  domácnosti.  Dále  se  matce  nedostává  souvislého  spánku,  což  je  z 

dlouhodobějšího  hlediska  velmi  vysilující.  Pokud  se  ještě  přidruží  problémy  s  kojením  či 

zdravotní  problémy,  nemusí  mít  matka  dostatek  sil  v  kojení  pokračovat  a  přejde  na  výživu 

adaptovaným mlékem. Rozhodnutí pro kojení musí tedy být založeno na pevném odhodlání s 

vědomím výše uvedených překážek. Je velmi nutné v edukaci o kojení tuto skutečnost uvést, aby 

momentální frustrace nebyla důvodem k ukončení kojení!

V rámci přípravy na své mateřství jsem se snažila získat co nejvíce informací. V názoru, že 

kojení je všeobecně prospěšné se shodnou všichni novodobí autoři. Avšak v praktickém přístupu 

ke kojení jsem se setkala s některými protichůdnými názory.  To mne motivovalo zabývat se 

tímto tématem ve své bakalářské práci.

Teoretická část se zabývá shrnutím poznatků o pozitivních a negativních aspektech kojení a 

jeho alternativy, výživy adaptovaným mlékem.

Praktická část  získává formou dotazníků informace od náhodně vybraného vzorku matek, 

které porodily dítě po roce 2000 a vyskytují se v okrese Praha-východ za účelem zjistit, zda je 

kojení v současnosti přijímáno kladně či nikoli. Jak dlouhá doba kojení je současnými matkami 

akceptována.  Zdali  jsou  matky  ovlivněny  výrobci  náhradní  mléčné  stravy  k  tomu,  aby  ji 

preferovaly před kojením. Jaký je primární informační zdroj ohledně kojení. Zda má porodnice 
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vliv  na  rozhodnutí  matek.  Zda  jsou  informace  o  kojení  snadno  dostupné  a  zda  nejsou 

rozporuplné.
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Teoretická část

1  Kojení

1.1  Anatomie prsu a fyziologie laktace

1.1.1  Anatomie prsu

Každá žena, nezávisle na velikosti prsů, barvě či tvaru bradavek je schopna kojit. Prsa jsou 

natolik  „moudrá“,  že  dokáží  složení  mléka  přizpůsobit  gestačnímu  věku  dítěte  a  okolnímu 

prostředí v místě momentálního výskytu tj. teplotě a vlhkosti vzduchu (Gaskinová, 2011).

5

Obrázek 1: Anatomie prsu. 

1) Thorax, 2) mm. pectorales, 3) lobus glandulae mammariae, 4)  
papilla mammaria, 5) aerola mammae, 6) ductus lactiferi, 7) corpus  

adiposum mammae, 8) cutis 

zdroj: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Prs

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Prs


Mléčná žláza je složitý a výkonný orgán jehož vývoj začíná již u šestitýdenního embrya a v 

období  okolo  termínu  porodu  dítěte  je  jeho  mléčná  žláza  již  schopna  produkce  mléka. 

(Fyziologie laktace online)

Mléčná žláza je uložena na přední straně hrudníku v oblasti třetího až šestého žebra. Jedná se 

o párovou a největší kožní žlázu. Vlivem hormonů se v pubertě rozvíjí pouze u žen, ačkoli je 

vývojově založena u obou pohlaví. (Křivánková, Hradová 2009) 

Podmínkou správného vývoje je intaktní ovario-hypotalamo-hypofyzární osa. U většiny žen 

se  mléčná  žláza  zcela  vyvine  do  ukončení  puberty.  Další  růst  a  vývoj  probíhá  každým 

menstruačním cyklem až asi do 30 let ženy. (Fyziologie laktace online)

Na prsu (obr. 1) rozeznáváme kožní plášť (cutis), přičemž kůže prsu je tenká, prosvítají jí  

cévy a je citlivá. Prsní dvorec (aerola mammae) je pigmentovaný a nachází se na vrcholu prsu.  

Uprostřed  prsního  dvorce  je  bradavka  (pappila  mammae)  s  15  až  20  otvůrky  –  vývody 

mlékovodu (cribriformis papillae). Tuková tkáň (corpus adiposum mammae), jejíž množství je 

individuální, obaluje mléčnou žlázu a slouží jako její mechanická ochrana. Vlastní mléčná žláza 

sestává z drobných lalůčků (alveola), které po spojení tvoří 15-20 laloků (lobus). Vývody těchto 

laloků se nazývají mlékovody (ductus lactiferi) a ústí na povrchu prsní bradavky. (Křivánková, 

Hradová 2009).

1.1.2  Fyziologie laktace

S laktací  souvisí  hormony progesteron  a  estrogen.  Progesteron  ovlivňuje  růst  a  zvětšení 

žlázových  lalůčků  a  alveol.  Estrogeny  ovlivňují  vývodný  systém.  Od  druhého  trimestru 

těhotenství  se  zapojuje  přední  lalok  hypofýzy a  uvolňuje  prolaktin,  což  se  projeví  vznikem 

prvních kapiček mleziva. Signály z hypotalamu spouští v buňkách alveolů výrobu mléka. Mléko 

se  vyrábí  automaticky a  trvá,  pokud  stimulace  saním bradavky dítětem značí,  že  mléko  je 

zapotřebí.  Výroba  mléka  je  zahájena  i  v  případě,  že  matka  nemůže  z  nějakého  důvodu  po 

omezenou dobu dítě přikládat k prsu.  Pokračování či  obnovení tvorby mléka závisí  na časté 

stimulaci bradavek sáním dítěte. U ženy, která nebyla těhotná a nekojila, lze vzbudit a zvýšit 

hladinu  hormonu  prolaktinu  a  kojit  tak  adoptované  dítě.  Hladina  hormonu  prolaktinu  se  v 

průběhu těhotenství mění. Nejprve několik hodin před porodem poklesne, aby mohla potom opět 

stoupat. Významně stoupne do tří hodin po porodu a zůstává vysoká v prvním týdnu po porodu 

nezávisle na tom, zda dítě saje či ne. To vysvětluje tvorbu mléka i u matek, které nemohou své 

dítě  z  nějakého důvodu kojit.  V průběhu druhého do dvanáctého týdne je  hladina  hormonu 

prolaktinu 2-3x vyšší a může být na základě sání dítěte zvýšena 10-20x. K normálním hodnotám 

6



klesá prolaktin po třetím měsíci. Jeho mírný vzestup je způsoben sáním dítěte, odstříkáním či 

odsátím mléka. Zatímco prolaktin je zodpovědný za výrobu mléka, hormon oxytocin působí na 

jeho uvolňování do vývodného systému žlázy. Oxytocin se také tvoří v mezimozku a do krve se 

dostává prostřednictvím hypofýzy, avšak jejího zadního laloku. Reflex, který je u každé ženy 

individuální a který mléko uvolňuje se nazývá ejekční neboli let-down. Stahem myoepiteliálních 

buněk, které tvoří síť okolo lalůčků a vývodů se mléko dostává do vývodného systému a pod 

bradavku, odkud ho dítě saje. Let-down reflex zpřístupňuje dítěti i mléko s větším obsahem tuku 

tzv. zadní mléko, které dítě potřebuje, aby dobře přibývalo. (Fyziologie laktace online)

1.2  Mateřské mléko

Současní  autoři  se  shodují,  že  mateřské  mléko  je  pro  dítě  nejvhodnější  potravou.  Cituji 

některé z nich. Porodní asistentka a držitelka alternativní Nobelovy ceny z roku 2011 Ina May 

Gaskinová míní (2011, s. 19) : „Nemělo by být žádným překvapením, že pro lidské mládě je tím  

nejvhodnějším mlékem právě lidské mateřské mléko. Pro dítě je to dokonalá potrava s nejlepším  

složením, podobně jako pro velbloudě je nejlepší mléko velbloudí a pro telátko mléko kravské.“

Docent  Kopřiva  z  Fakultní  nemocnice  v Olomouci  je  tohoto názoru (2008/9(6),  s.  382): 

„Jedinou  potravou,  která  respektuje  fyziologické  zvláštnosti  a  potřeby  nezralého  zažívacího  

ústrojí, ledvin i imunitního systému a zároveň obsahuje dostatek látek pro optimální růst a vývoj  

dítěte je mateřské mléko.“

Také ve starší literatuře lze nalézt uznání mateřského mléka. Cituji např. lékařku Klímovou-

Fügnerovou (1971, s. 129): „V prvních 14 dnech je výživa pouze mateřským mlékem přirozeným  

jevem. Jen ve vzácných případech se musí sáhnout k přikrmování nebo dokonce umělé výživě.  

Ani nejlépe řízená umělá výživa nedosáhne však hodnoty mateřského mléka!“

1.2.1  Složení mateřského mléka

Složení mateřského mléka se u každé matky trochu liší a vždy reflektuje potřeby konkrétního 

dítěte. To znamená, že když se dítě narodí předčasně, složení mateřského mléka se automaticky 

přizpůsobí  tak,  aby obsahovalo  nejvhodnější  poměr  živin  pro  dané  vývojové  stádium dítěte 

(Gaskinová, 2011). 

Také v průběhu kojení se u jedné ženy složení mléka vyvíjí.  Nejprve prsy produkují tzv. 

kolostrum či mlezivo. Jedná se o  koncentrát energie, imunitních látek a protilátek, neboť malý a 

nezralý žaludek novorozence není schopen přijmout v jedné dávce kojení více než 10 ml mléka. 

Kolostrum  obsahuje velké množství bílkovin a solí a také obsahuje leukocyty, které podporují 
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obranyschopnost. Dále imunoglobulin A, který se v trávícím traktu dítěte neštěpí ani nevstřebává 

a  pokryje  ho,  čímž  chrání  organismus  před  choroboplodnými  zárodky.  Tvorba  kolostra  je 

přibližně druhý až šestý den nahrazena tzv. přechodným mlékem a to pak zhruba od desátého 

dne  mlékem zralým,  s  tendencí  vyššího  energetického  krytí.  Mléko  také  mění  svojí  barvu. 

Zatímco  mlezivo  a  přechodné  mléko  je  nažloutlé,  zralé  mléko  je  namodralé  a  tvoří  se  ho 

mnohem větší množství (Weigert, 2006). Složení mateřského mléka je uvedeno v tabulce 1 a 2 

na základě informací od Weigertové (2006, s. 156).
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Tabulka 2: Složení mateřského mléka II 

Upraveno podle Weigertové (2006, s. 156). 

mlezivo přechodné
cholesterol mg neuvedeno 29
sodík mg 54 2913
draslík mg 64 64
vápník mg 29 40
fosfor mg neuvedeno 18
hořčík mg 3 3,5
železo 48 40
zinek neuvedeno 351
jód neuvedeno 2,4
selen 1 1
měď 46 54
mangan 1100 neuvedeno
vit. A 169 143
vit. D neuvedeno neuvedeno
vit. E 1100 514
vit. K neuvedeno neuvedeno
vit. C mg neuvedeno 5,5
vit. B1 10 20
vit. B2 neuvedeno 4
vit. B6 neuvedeno neuvedeno

neuvedeno 0,5
niacin neuvedeno 180

neuvedeno 290
vit. B12 neuvedeno 36
biotin neuvedeno 400

µg
µg
µg
µg
µg
ng
µg
ng
µg
ng

µg
µg
µg

kys. Listová µg
µg

kys. Pantotenová µg
ng
ng

Tabulka 1: Složení mateřského mléka I

mlezivo přechodné zralé
Energie (kcal) 56 65 69

2,6 1,6 1,1
2,9 3,5 4
4,9 6,6 7

Bílkoviny (g)
Tuky (g)
Sacharidy (g)



V prvních týdnech života neobsahuje mateřské mléko dostatečné množství vitamínu K, který 

zabraňuje krvácivé nemoci. Další příčinou je nedostatečná syntéza vitamínu K₂ - menaquinonu 

střevní flórou, která se kolem 3. měsíce věku dítěte mění z bifidovské na kolonizaci E.coli a tím 

činí tento zdroj vitamínu K efektivní.  Z toho důvodu se aplikuje novorozencům jednorázově 

intra muskulárně za 2-6 hodin po porodu nebo per os a pak se dávka 1x týdně opakuje do 10-12 

týdne věku dítěte. (Hanzl, 2011/12(1) )

Stejně tak se doporučuje kojeným dětem od 2 týdnů věku dodávat denně vitamín D per os až 

do 1 roku věku jako prevence křivice. (Laktační liga, 2011) 

1.2.2  Manipulace s mateřským mlékem

Manipulace  s  mateřským  mlékem  vyžaduje  dodržování  hygienických  zásad.  Uvádím 

doporučení Laktační ligy (2011):

• Čerstvé nepasterizované mateřské mléko skladovat při +4˚C a spotřebovat do 48 hodin. 

Pasterizované mateřské mléko skladovat při +4˚C a spotřebovat do 24 hodin. 

• Pasterizace se provádí při teplotě 62,5˚C po dobu 30 minut. 

• Mražené mateřské mléko skladovat při -18˚C a spotřebovat do 3 měsíců. 

• Rozmrazování  mateřského  mléka  se  provádí  v  ledničce  při  teplotě  4˚C  nebo  pod 

studenou tekoucí vodou. Rozmrazené mléko se skladuje při 4˚C a musí se spotřebovat do 

24 hodin. 

• Rozmrazené mateřské mléko se nesmí znovu mrazit.  K ohřívání  ani rozmrazovaní  se 

nesmí používat mikrovlnná trouba.

V České republice nyní existuje 5 bank mateřského mléka, většinou při perinatologických 

centrech: v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě, v Českých Budějovicích, Hradci Králové, 

České Lípě a Mostě. (Banky mateřského mléka online)

1.3  Přínosy kojení

1.3.1  Přínosy kojení pro dítě

Ve své kampani na podporu kojení zdůrazňuje Laktační liga (2011) tyto přínosy:

• zajišťuje dítěti optimální růst, vývoj a zdraví jako způsob výživy, který příroda vybrala 

pro výživu lidských mláďat
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• mateřské mléko je sterilní, má správnou teplotu a je vždy a všude k dispozici

• reaguje svým složením na konkrétní potřeby dítěte v jeho fázích vývoje

• je téměř zadarmo

• chrání dítě před průjmy, infekcím dýchacích cest a zánětu středouší

• zajišťuje silnější kosti v dospělosti

• snižuje u dítěte možnost cukrovky, alergie, obezity a anémie

Současná pediatrická praxe  v souvislosti  s  primární  prevenci  alergie  smysluplnost  kojení 

potvrzuje.  Cituji  Nováka (2007/3,  s. 144-146):  „Jediné jednoznačné doporučení ve výživě je  

vhodnost kojení po dobu dlouhou nejméně 4–6 měsíců, někdy se doporučují i mléka se sníženým  

obsahem alergenů při nemožnosti kojení (1). Výlučné kojení do půl roku života znamená, přes  

prokázaný obsah běžných alergenů v mateřském mléce,  zamezení  přímého přísunu alergenů  

umělou stravou dítěte. Nakolik je předpokládaný preventivní účinek kojení způsoben sníženým  

přísunem alergenů a do jaké míry ochranným účinkem mateřského mléka, není v současnosti  

jasné. Stejně tak není zodpovězená ani základní otázka, koho a kdy kojení před alergií chrání a  

komu riziko zvyšuje. Tuto otázku je v současnosti možno pouze obejít všeobecným doporučením  

kojení  z  dalších  nesčetných  důvodů.“  V  této  souvislosti  cituji  poznatky  o  dva  roky  starší 

(2009/10(2),  s.  82–86):  „Naproti  tomu jednoznačně prokazatelný efekt na snížení prevalence  

alergie v prvých 2 letech života má plné kojení do 4–6 měsíců věku. Týká se to však výhradně  

opět AD/AE a také alergií potravinových (PA), na prvním místě alergie na bílkoviny kravského  

mléka – ABKM.“ (Pozn.: AD = atopická dermatitida, AE = atopický ekzém.)

1.3.2  Přínosy kojení pro matku

Stejně jako přínosy pro dítě, definuje Laktační liga (2011) přínosy pro matku:

• kojení hormonálně podmiňuje kontrakce, které navracejí dělohu do původního stavu a 

zabraňuje zbytečným ztrátám krve

• vyšší  spotřeba  energie  pro  tvorbu  mléka  rychleji  zbavuje  předporodního  nárůstu 

hmotnosti

• dle Weigert (2006, s. 21): „existuje statisticky menší riziko rakoviny prsu a vaječníků i  

nižší výskyt roztroušené sklerózy“
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1.4  Obavy související s kojením

Některé ženy se obávají kojit, protože mají strach o kondici svého poprsí. Ačkoli se během 

těhotenství mění poměř žlázové a tukové tkáně ve prospěch mléčné žlázy, není mi známa studie, 

která by doložila, že ženská prsa „ochabují“ v souvislosti s kojením. 

V souvislosti s těhotenstvím se mohou objevit jizvy tzv. strie, neboť prsa se mohou zvětšit již 

v prvních třech měsících o jedno až dvě čísla. Vazivo je v krátké době silně nataženo a proto se 

doporučuje preventivní masáž. (Weigert, 2006)

Některé  ženy  mohou  z  důvodu  chybějících  zázemí  pro  kojící  matky  pociťovat  stud  při 

případném kojení na veřejnosti a krmení z lahvičky jim nabízí přijatelnější alternativu. Avšak 

„Považovat kojení za neslušné je znevažování a ponižování matek. Ti, kterým to vadí, se mohou  

otočit.“ (Kudlová, Mydlilová, 2006, s. 125)

1.5  Kontraindikace kojení

1.5.1  Kontraindikace ze strany matky

Existují ženy, které kojit chtějí, ale mají objektivní důvody, proč kojit nemohou. Tyto ženy se 

pak pod vlivem osvěty propagovaného kojení mohou cítit méněcenné, ba dokonce prožívat pocit 

viny, který může negativně ovlivnit jejich prožívání mateřství. Uvádím výsledek studie, které se 

zúčastnilo 138 respondentek ve věku 17-43 let, které nekojily anebo kojily maximálně 3 měsíce. 

„29,93%  žien  nepociťovalo  na  sebe  žiadne  negatívne  emócie  v  súvislosti  s  problémovým  

dojčením, 23,12% udávalo pocit neschopnosti. 21,08% žien udávalo, že boli ve strese, a rovnaký  

počet žien sa cítilo byť viac precitlivenými. 4,76% žien, ktoré si vybrali možnosť iné, uviedlo, že  

v  súvislosti  s  dojčením přežívali  popˆorodnú depresiu,  zvýšenú únavu po nočnom dojčení  a  

strach,  či  dieťa prijímá dostatečné množstvo mlieka počas dojčenia.“  (Mazúchová,  Florence 

2014/1-2, s. 26-28)

Kontraindikací ze strany matky je infekce virem HIV. Ačkoli WHO doporučuje podporovat 

kojení v rozvojových zemích bez ohledu na to, kolik žen je HIV infikovaných. Naproti tomu v 

ostatních zemích, kde je adaptované mléko dostupné, se kojit nedoporučuje. Alternativou může 

být pasterizace mateřského mléka neboť virus HIV vystavený teplotě 62,5 ˚C po dobu 30 minut 

se  ničí.  (Schneidrová,  2006)  Nicméně Peřina  a  kol.  uvádí:  (2014/1,  s.  58):  „Vědecké  údaje  

naznačují, že pasterace má destruktivní účinek na termolabilní složky mateřského mléka, které  

by se jinak uplatnily protektivně, zatímco jiní autoři zdůrazňují především nespornou výhodu  

jakéhokoli  mateřského  mléka  (pasterovaného  či  nepasterovaného)  v  porovnání  s  přípravky  

11



umělé výživy novorozenců a kojenců.“

Těžká onemocnění jako srdeční selhání, vážné onemocnění ledvin, jater a plic jsou jasnou 

kontraindikací. Kontraindikací je také užívání některých léku jako např. cytostatik. Naproti tomu 

při vyšetření radioaktivními látkami je nutné kojení pouze dočasně přerušit. (Schneidrová, 2006)

1.5.2  Kontraindikace ze strany dítěte

U dítěte je závažnou kontraindikací galaktosémie (absence enzymu na štěpení galaktózy), 

která  způsobuje  hromadění  toxického  galaktózo-fosfátu  v  erytrocytech  a  tkáních  dětského 

organismu. Alarmující jsou zažívací potíže po prvních kojeních a ke smrti může dojít během 

několika týdnů.  Je třeba dodržovat  bezlaktózovou a bezgalaktózovou dietu a to  celoživotně.  

Udává se výskyt 1 onemocnění dítěte na 35 000 porodů. (Schneidrová, 2006)

1.6  Výživa kojící matky

Pokud  se  žena  rozhodne  kojit,  měla  by  si  být  vědoma  nutnosti  dodržovat  správnou 

životosprávu, tj. především vhodně se stravovat, vyhýbat se alkoholu, cigaretám a samozřejmě 

neužívat  drogy.  Ačkoli  výživový  status  matky  vyjma  extrémní  podvýživy  neovlivňuje  její 

schopnost kojit a alkohol či tabák nejsou kontraindikacemi kojení, jedná se o ohleduplnost vůči 

dítěti a také o celkovou smysluplnost rozhodnutí kojit.

Obecné  zásady  pro  výživu  kojící  matky,  která  zajišťuje  správnou  výživou  fyziologické 

funkce jak svoje tak i dítěte jsou podle Marádové (2010) tyto:

• pestrá a rozmanitá strava

• přiměřený příjem energie (11.285 kJ/den)

• dostatečný příjem tekutin (2,5 – 3,5 l/den)

• nízký příjem tuků (cholesterol max. 300 mg/den, nenasycené tuky max. 10 % z celku 

tuků)

• dostatečné množství vitamínů a vlákniny 

• nízký příjem sacharózy a jiných sladidel

• nízký příjem kuchyňské soli a sodíkových iontů

• omezit kofein
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1.7  Technika kojení

Technika kojení spočívá ve 4 hlavních zásadách:

1. správné držení prsu

2. správná vzájemná poloha matky a dítěte

3. a   4.   správná technika přisátí a sání

Prs drží matka správně tak, že prsty se nesmí dotýkat dvorce a zároveň prs podpírá zespodu 

všemi prsty kromě palce. Palec je položen vysoko nad dvorcem zatímco jeho tlak na prsní tkáň 

umožní  napřímení  bradavky.  Dítě  přikládá  k  prsu,  nikoli  opačně.  Prs  nabízí  dítěti  tak,  aby 

uchopilo  co  možná největší  část  dvorce  a  nikoli  pouze  bradavku.  Správná vzájemná poloha 

matky a dítěte spočívá v tom, že je oběma pohodlná. Matka přitahuje rukou tělo dítěte k sobě za  

ramena a  záda,  nikoli  z  hlavičku.  Té a  stejně tak  obličeje  dítěte  se  zbytečně nedotýká,  aby 

nedošlo k matení sacího reflexu. Pokud se hlavičky dotýká,  její  prsty by neměly přesáhnout 

spojnici ušní linie. Obličej, hrudník, bříško i kolena dítěte směřují k matce. Není vhodná žádná 

překážka, jako například ruka dítěte mezi matkou a dítětem. Tvář i nos dítěte se dotýkají prsu, 

brada dítěte je v prsu hluboce zanořena a matka neodtahuje prs od jeho nosu. Dítě nesmí křičet a 

kojení nesmí matku bolet.

Tyto zásady platí pro všechny polohy, která matka a dítě může zvolit. Každá poloha má svoje 

specifika, stejně tak jako každá dvojice matka a dítě. Možnými polohami jsou vleže (obr. 3), 

vsedě (obr. 6), boční tzv. fotbalové držení (obr. 2), poloha tanečníka (obr. 4), vleže na zádech 

(obr. 5) a vertikální poloha (obr. 7). Fotbalové boční držení se doporučuje ženám s velkými prsy 

nebo plochými bradavkami a také ženám po císařském řezu. Poloha tanečníka je vhodná pro 

děti, které se špatně přisávají. Kojení v leže na zádech usnadní kojení dětem, které se špatně 

přisávají a uleví ženám po císařském řezu. Vertikální poloha je vhodná pro děti s malou bradou. 

Pro kojení dvojčat (obr. 8) se používá boční fotbalové držení, kojení v leže, poloha do kříže a 

paralelní poloha. U kojení trojčat jsou dvě děti kojené v boční fotbalové poloze a třetí dítě leží na 

klíně matky. Kojeno je pak samostatně. (Technika kojení - polohy online)
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zdroj (obrázky 3 až 5): http://www.medela.cz/c/kojeni-

 zdroj (obrázky 6 až 8): http://www.kojeni.cz/texty.php?id=19 
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Obrázek 4: poloha tanečník Obrázek 5: poloha v sedě (kolébka)

Obrázek 
6: poloha 
vertikální

Obrázek 8: kojení dvojčatObrázek 7: poloha v leže na zádech

Obrázek 3: poloha boční Obrázek 2: poloha v leže



1.8  Praktické rady pro kojení podle životních etap dítěte

1.8.1  Před těhotenstvím

Je důležité prezentovat kojení široké veřejnosti a začít s tím již při základním vzdělávání, 

neboť výběr způsobu výživy dítěte může být ovlivněn postoji, které vznikly dávno předtím, než 

rodiče o početí  uvažovali.  Marketing náhražek mateřského mléka může být  velmi  agresivní, 

osvěta  v  kojení  by měla  být  jeho protiváhou.  Chlapci,  jako  potenciální  budoucí  otcové,  by 

neměli  být  z  osvěty vyloučeni.  Budou hrát  významnou roli  při  spolurozhodování  o  způsobu 

výživy dítěte a také v podpoře matky při kojení. (Laktační liga, 2011)

1.8.2  V těhotenství

Jako ideální  způsob propagace  kojení  se  jeví  kurzy předporodní  přípravy,  které  by měli 

absolvovat  všechny budoucí  matky i  otcové.  Kurzy organizují  některé porodnice a  mateřská 

centra. Zde by budoucí rodiče měli být seznámeni s důležitými zásadami 10 kroků k úspěšnému 

kojení dle WHO/UNICEF 1989, které mají sloužit jako směrnice pro porodnice (obr. 34).

Laktační liga ve svých pokynech (2011, s. 13) uvádí, že k úspěchu kojení je nutné: 

• „ Vysvětlit fyziologii laktace, včetně správného přiložení dítěte, správné techniky kojení s  

vyzkoušením na modelu – panence. 

• informovat o optimální délce kojení, významu výlučného kojení a pokračování v kojení, o  

zavádění odpovídající doplňkové výživy

• zdůraznit  význam  kolostra  a  prvního  přiložení  a  také  význam  společného  pobytu  s  

dítětem 24 hodin od samého počátku

• vysvětlit důsledky separace matky a dítěte pro rozvoj kojení

• prevence a řešení  problémů při kojení

• poučit  jak  odstříkávat,  sbírat  a  uskladňovat  mateřské  mléko  v  případě,  že  je  matka  

oddělena od svého dítěte

• vysvětlit následky používání dokrmů lahví a dudlíků

• naučit alternativní způsoby kojení

• poskytnout informace o rizicích rozhodnutí dítě nekojit“

Všechny tyto body by měl být alespoň rámcově schopen obsáhnout i pedagog, který vyučuje 
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mateřství a rodičovství v rámci výchovy ke zdraví.

Již  v  těhotenství  je  nutné  vyšetření  prsů  a  bradavek  gynekologem,  aby  matku  později 

nezaskočily problémy jako jsou vpáčené či ploché bradavky (Laktační liga 2011). Vpáčené či 

ploché bradavky se dají korigovat včasným a pravidelným nošením tzv. formovačů bradavek 

(obr. 9) v podprsence. (Schneidrová, 2006). Pokud tato problematika byla zanedbána, lze při 

kojení použít kontaktní kojící klobouček (obr. 10). Jedná se však o pomůcku, která nemusí být 

dítětem vždy akceptována. Prevence má zde proto zásadní význam. 

zdroj (obrázky 9 a 10): http://www.medela.cz/kategorie/a0102-pece-o-prsy

1.8.3  Při narození dítěte

Literatura v souladu s doporučením WHO se shoduje v tom, že první kontakt matky a dítěte 

je pro navázání vztahu a tudíž i pro zahájení úspěšného kojení klíčovým momentem. Doporučuje 

se kontakt kůže na kůži, nejlépe je položit novorozence po osušení na hrudník matky a přikrýt 

lehkou pokrývkou. Matka je pro dítě ideálním zdrojem tepla. Přikládat k prsu by se mělo ideálně 

začít již v první hodině po porodu protože sací reflex dítěte je touto dobou nejsilnější a také 

sekrece hormonů potřebných pro kojení (prolaktin a oxytocin) je u matky v této době nejvyšší. 

(Weigert, 2006)

1.8.4  První dny života dítěte

Novorozenci by neměli být omezování v délce a frekvenci kojení. To je přístup, který je v 

současné literatuře nejvíce rozšířený. Avšak lze se setkat také s názory na schématické kojení 
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tzn. v pevně stanovených časových intervalech, které bylo doporučováno především v minulosti 

(Klímová-Fügnerová, 1971 s. 123): „Napoprvé přiložíme dítě třikrát až pětkrát za den, příští den  

můžeme již  přikládat  každé  tři  hodiny  s  šestihodinovou  noční  přestávkou,  tedy  sedmkrát  za  

dvacet čtyři hodin.“

Tento princip i dnes vychází z potřeb porodnic (Mendelsohn, 2010 s. 49): „Matky a kojenci  

jsou často nuceni podřídit se tří- nebo čtyřhodinovému cyklu kojení, jednoduše proto, že je to  

pohodlnější pro zaměstnance nemocnice.“ A nebo také z tradiční čínské medicíny (Flaws, 2011 

s.  25):  „Během několika posledních desetiletí  došlo k ustálení pravidla,  že dítě je nakojeno,  

kdykoli si o to řekne. Žijeme v domnění, že tento způsob kojení je správný. Pokud ale kojíme na  

požádání  dítěte,  dochází  k  překrmování.  Žaludek a slezina jsou přesyceny větším množstvím  

mléka, než jsou schopny efektivně zpracovat. Proto i mateřské mléko, pokud ho je příliš, se stává  

stagnující potravou, což vede k zažívacím potížím. V čínštině je tento způsob krmení označován  

jako  „neregulované  krmení“  a  čínská  literatura  o  něm  dokonce  pojednává  jako  o  nemoci  

způsobující koliku.“ 

Laktační liga ve Standardních pokynech pro kojení v ČR uvádí, že známkou dostatečného 

přijmu mléka je 6 a více pomočených plen za 24 hod. a 3 až 5 stoliček za 24 hod. Pediatři jsou 

toho názoru, že nevhodným způsobem pro posouzení dostatku mateřského mléka je nabídnout 

dítěti  po kojení lahvičku s odstříkaným mateřským mlékem či čajem. Také zabarvení stolice 

kojeného  dítěte  zeleně  nepovažují  za  relevantní  ukazatel.  Avšak  potvrzují  Laktační  ligu  v 

názoru,  že  6-8  pomočených  plen  během 24  hodin  je  spolehlivým ukazatelem dostatečného 

množství mateřského mléka. (Doležel a kol., 2005/3)

1.8.5  První až šestý měsíc života dítěte

Obvykle v 3. a 6. týdnu a 3. a 6. měsíci života dochází k tzv. růstovým spurtům. Tehdy může 

dítě vyžadovat zvýšení frekvence kojení, než se laktace matky přizpůsobí zvýšenému nároku 

dítěte. Jedná se o tzv. laktační krizi. (Kudlová, Mydlilová, 2005)

1.9  Nejčastější problémy při kojení a jejich řešení

1.9.1  Překážky na straně dítěte

1.9.1.A Rozštěp patra

U rozštěpu patra je kojení obtížné avšak někdy možné. Používá se spíše vzpřímená poloha 

dítěte  a  prs  se  před  kojením  zformuje  odstříkáním.   Dítěti  lze  pomáhat  při  vlastním  sání 
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současným odstříkáváním mléka z prsu do úst. (Schneidrová, 2006)

1.9.1.B  Metabolické vady vrozené

Galaktosémie je již uvedena jako kontraindikace. Další vrozenou vadou je fenylketonurie tj. 

enzymatický defekt  fenylalaninhydroxylázy,  což  vede  k  tomu,  že  aminokyselina  fenylalanin 

nemůže být přeměňována na tyrozin. Rizikem je mentální retardace a současné neurologické 

projevy.  Hladina  fenylalaninu musí  být  proto stále  sledována a  pokud se zvýší,  je  mateřské 

mléko nahrazeno speciálními preparáty. Podle Schneidrové (2006, s. 78) „V naší populaci se  

vyskytuje přibližně 1 případ na 10 000 porodů.“

Nemoc  javorového  sirupu  neboli  leucinóza  může  být  již  v  prvních  týdnech  po  porodu 

smrtelná,  pokud  není  léčena.  Jedná  se  o  poruchu  enzymu  dekarboxylázy,  která  štěpí 

aminokyseliny valin, leucin a izoleucin. Hladina aminokyselin musí být stále sledována avšak 

novorozenec může být kojen částečně a dokrmován speciální dietou. (Schneidrová, 2006)

1.9.1.C  Onemocnění dítěte

Akutní onemocnění dítěte jako rýma, zánět středního ucha, průjem a zvracení kojení nebrání. 

Je však potřeba vzít ohled na momentální zdravotní stav dítěte a kojení tomu přizpůsobit. 

Protože při sání kolísá tlak v uších, může dítě kojení vnímat jako bolestivé. Vhodné je dočasně 

mléko odstříkávat a podávat ho dítěti alternativně: lžičkou, z hrnečku či kádinky. Láhev taktéž 

není vhodná. Ucpaný nos při rýmě je nutné před kojením uvolnit, aby dítě prs neodmítalo. U 

průjmu  nabízíme  časté  a  krátké  kojení  a  doplňujeme  chybějící  tekutiny  pitím  speciálních 

rehydratačních roztoků. Při zvracení se speciální roztoky aplikují i.v. Naproti tomu u ublinkávání 

je řešením trvale zvýšená poloha dítěte. Existují také zvláštní přípravky, které mléko v žaludku 

zahušťují. (Gaskinová, 2011)

1.9.2  Překážky na straně matky

1.9.2.A  Nedostatečná tvorba mléka

Většina žen je schopna vytvářet více mléka, než  dítě   potřebuje. Často se uvádí, že tvorba 

mléka (nabídka) je otázkou četnosti přikládání k prsu (poptávka). Avšak jsou situace, kdy dítě 

nemusí prospívat viz. kap. 4. Pak je potřeba zkontrolovat a ev. napravit techniku kojení. Kojit 

často, nejlépe každé dvě hodiny a z toho 1-2 x noci, kdy je hladina hormonu prolaktinu nejvyšší.  

Prsy  během kojení  střídat  a  to  až  4x.  Další  stimulace  je  možná  pomocí  odstříkávání  mezi 

kojeními v délce 10-15 minut.  Existují  syntetické léky na zvýšení tvorby mléka na lékařský 
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předpis, které mají však vedlejší účinky. Šetrnější metody jsou např. homeopatie, aromaterapie, 

fytoterapie, akupunktura a „babské rady“ jako polévka z kapra či pití černého piva. Pokud je na 

pozadí slabý vypuzovací reflex, jehož příčinou je stres, přikládá se na prsy před kojením teplý a 

vlhký obklad. Vhodná je masáž prsů kroužením a tlakem a „vytřásání“ prsů v předklonu. Jsou 

situace, kdy děti i přes veškerou snahu neprospívají a přikrmování skutečně potřebují. Pak je 

vhodnější nedokrmovat z lahvičky, která může narušit techniku sání, ale pomocí suplementoru 

(obr.  11).  Dítě  tak  zároveň  pije  z  bradavky  a  hadičkou  z  nádobky  naplněné  odstříkaným 

mateřským mlékem či  adaptovaným mlékem. Tím je  povzbuzována tvorba  mléka.  (Weigert, 

2006)

1.9.2.B  Nadbytečná tvorba mléka

Nadbytečná tvorba také není žádoucí. Pro dítě je pití obtížné, zakuckává se. A pro matku 

obtěžující.

Vhodné je dítě  nechat  pít  pokaždé jen z  jednoho prsu čímž se snižuje  povzbuzující  sací 

podnět.  Přebytečné  mléko  odstříkávat  rukou  a  ne  odsávačkou,  která  více  stimuluje  tvorbu 

prolaktinu. Ke snížení množství mléka lze použít přírodní léčivé prostředky jako fytoterapie a 

homeopatie. Silný vypuzovací reflex lze zmírnit tlakovou masáží přiložením celé plochy ruky na 

prs.  Dále  zabránění  vytékání  mléka  vhodnou  polohou  např.  na  zádech  proti  gravitaci. 

(Schneidrová, 2006)
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Obrázek 11: suplementor 

zdroj: http://www.medela.cz/produkty/suplementor

http://www.medela.cz/produkty/suplementor


1.9.2.C  Ucpání vývodu prsní žlázy

Jedná se o bolestivý stav, kdy se zduří a zarudne prs. Obecné příznaky jsou podobné chřipce 

jako únava a horečka. Při vhodném opatření se stav obvykle za 2 až 3 dny upraví. Je nutné 

upravit  techniku  kojení  a  zvolit  takovou  polohu,  aby  brada  dítěte,  místo  s  největší  sací 

schopností,  směřovala k postiženému místu na prsu.  Vhodné je přikládat  teplé  obklady před 

kojením a naopak studené po kojení. Doporučuje se také jemná masáž prsu směrem k prsnímu 

dvorci. Oblíbeným „babským“ receptem je přikládat vlažný tvarohový obklad, který „vytáhne“ z 

prsu horkost. Antibiotika se nepodávají, při těžším průběhu je možné podávat antipyretika např. 

Paralen. (Weigert, 2006)

1.9.2.D  Zánět prsní žlázy

Někdy se může ucpání vývodu prsní žlázy rozvinout do mastitidy neboli zánětu prsní žlázy,  

který  se  projevuje  horkým  a  bolestivým  otokem  prsu.  Zánět  doprovází  teplota  a  celková 

schvácenost.  Častěji  bývá postižen jen jeden prs a  to v dolním bočním kvadrantu.  Pomáhají 

stejná opatření jako u ucpaného mlékovodu, avšak podávají se antibiotika. Doporučuje se časté 

kojení  i  z  postiženého prsu,  začít  kojit  by se  mělo  ze  zdravého  prsu.  Po kojení  by se  měl 

postižený prs odstříkat, aby nedocházelo k retenci mléka. (Kudlová, Mydlilová, 2005)

1.9.2.E  Poranění bradavky

K poranění bradavky dochází na základě nesprávné techniky kojení, chybného přiložení a 

nebo nesprávného sání. Je nutné opravit techniku kojení, měnit polohy při kojení a nabídnout 

nejdříve méně bolestivý prs. Pokud se dítě na konci kojení samo nepustí, zasuneme malíček za 

vnitřní koutek úst dítěte,  čímž tak učiní.  Doporučuje se ponechat na bradavce zaschnout pár 

kapek mléka a nechat bradavky volně na vzduchu co nejčastěji. Trhliny na bradavkách neboli 

ragády se mohou stát zdrojem infekce plísněmi. Dvorce nebo bradavky svědí a pálí a později 

žena pociťuje prudkou bodavou bolest.  Řešením je pečlivé mytí  rukou a protiplísňové masti. 

(Weigertová, 2006)

1.9.2.F  Infekční a neinfekční onemocnění

Uvedená neinfekční onemocnění nejsou kontraindikací, vyžadují však zvýšenou pozornost. 

Těžké poporodní deprese a psychózy jsou způsobeny hormonálními změnami v těhotenství a 

po porodu. Pokud je nutná medikace, volí se lék kompatibilní s kojením. Pokud není ohrožen 

život  dítěte,  kojení  lze  doporučit,  protože  pro  duševní  zdraví  matky  je  kontakt  s  dítětem 

vysloveně žádoucí. Schneidrová (2006, s. 78) míní, že „Kojení zároveň poskytuje dítěti ochranu  
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před časným vznikem diabetu v dětství. Ve studiích dvojčat se zjistilo, že diabetes vznikl u dětí,  

které byly kojeny později. Uvádí se také, že energie, která vzniká při tvorbě mléka, může snižovat  

potřebu inzulinu u matky.“  Kojení u diabetických matek je tedy velmi žádoucí. Zrovna tak se 

doporučuje u žen epileptiček, protože pozitivně ovlivňuje psychiku matky. Bezpečnost kojence 

pro případ epileptického záchvatu se však musí pečlivě zajistit. Substituční hormonální léčba při 

onemocnění  štítné žlázy není kontraindikována,  neboť léky podávané matce se v mateřském 

mléce  nekoncentrují.  Avšak  snížená  činnost  štítné  žlázy  může  negativně  ovlivnit  produkci 

mléka, což vede k tomu, že dítě neprospívá. 

V případě běžných infekčních onemocnění matky (rýma, zánět průdušek, chřipka, apod.) je 

žádoucí,  aby  dítě  bylo  kojeno,  neboť  mateřským  mlékem  získává  protilátky.  U  ostatních 

infekčních onemocnění jako například tuberkulóza a další může být dítě za určitých podmínek 

kojeno. (Schneidrová, 2006).

1.10  Kde získat konkrétní pomoc v podpoře kojení

Samozřejmostí by měla být pomoc zdravotnického personálu jak v porodnici, tak později u 

pediatra či gynekologa. Mnohé porodnice disponují tzv. Horkou linkou kojení.

V České republice působí nezávislá a nezisková organizace Laktační liga,  která uvádí na 

svých webových stránkách (O Laktační lize online), že působí v těchto oblastech:

• „konzultační a poradenskou činnost pro kojící ženy a zdravotníky 

• školení laktačních poradců z řad zdravotníků a matek 

• provoz Laktačního centra s Národní linkou kojení 

• školící akce zaměřené na výživu a péči o novorozence a kojence 

• vydávaní letáků, brožur a jiných zdravotně výchovných příruček 

• propagace Světového týdne kojení (1.8 - 7.8) 

• ve spolupráci s UNICEF podpora Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI) v ČR 

• dodržování mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve spolupráci s  

ANIMA, pražská skupina IBFAN 

• vydávání časopisu MAMITA (časopis pro rodiče a zdravotníky) 

• provozování webových stránek www.kojeni.cz a www.mamita.cz 
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• činnost dokumentačního centra“

Laktační liga působí celorepublikově, místní pomoc lze hledat také v mateřských centrech. 

2  Alternativa kojení

2.1  Adaptované mléko

V minulém století  došlo k rozvoji  mléčného průmyslu,  který se začal  více orientovat  na 

adaptovaná mléka určená pro výživu kojenců a způsobil tak u nás přechodné snížení spotřeby 

mateřského mléka. V souvislosti s touto skutečností byl největší pokles kojení zaznamenán v 

šedesátých až sedmdesátých letech minulého století. (Tláskal, Mléko ve výživě dítěte online) 

2.1.1  Složení adaptovaného mléka

Podle Kadlece a kol. (2009, s. 255) : „Složení výrobků pro kojence (do 6 měsíců) a děti do  

jednoho roku je upraveno tak, aby se podobalo mléku mateřskému. Výroba tzv. adaptovaného  

mléka spočívá v přídavku deficitních složek ke kravskému mléku: 

• sérové  bílkoviny  –  ve  formě  koncentrátu  nedenaturovaných  syrovátkových  bílkovin  

získaných ultrafiltrací syrovátky, nebo sušené demineralizované syrovátky,

• nenasycené mastné kyseliny – přídavkem rostlinného oleje k mléčnému tuku,

• laktosa – ve formě rafinované laktosy nebo sušené demineralizované syrovátky.

Po vysokém tepelném ošetření (nejlépe přímý UHT záhřev) se výsledná směs homogenizuje 

a suší. Mléko se dále fortifikuje vitaminy a železem (fumarátem železnatým).“

Na trhu  existují  také  adaptovaná  mléka  na  bázi  sójové  bílkoviny.  Podle  Campbell-McBride 

(2010,  s.  96)  však nejsou z  důvodu vysokého obsahu estrogenů pro novorozence  a  kojence 

vhodná.

2.1.2  Přínosy adaptovaného mléka

Adaptované mléko je variantou tam, kde kojení není možné nebo žádané. Na trhu existuje 

mnoho výrobců, kteří jsou v rámci konkurenčního boje nuceni své výrobky inovovat a nabízet 

tak  stále  lepší  kvalitu  na  základě  posledních  výzkumů.  Nejširší  nabídka  na  trhu  je  určena 

zdravým dětem. Ale existují také výrobky, které reflektují  individuální zdravotní stav dítěte a 

proto  se  nabízí  novorozenecká  a  kojenecká  mléka  hypoantigenní  tj.  s  hydrolyzovanou 

bílkovinou,  určena  pro  děti  s  atopickou  rodinnou  anamnézou.  Dále  mléka  bez  laktózy  a 

sacharózy  při  potížích  s  trávením  laktózy,  mléka  hypoalergenní  při  alergii  na  bílkovinu 
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kravského  mléka  a  bílkovinu  sóji  a  mléka  pro  nedonošené  děti  či  děti  s  nízkou  porodní 

hmotností, která jsou taktéž hypoalergenní. Všeobecně jsou adaptovaná mléka rozdělena podle 

věku dítěte. (Kojenecká výživa online)

Pro  zajímavost  uvádím,  že  tradiční  čínská  medicína  není  v  případě  náhrady mateřského 

mléka komerční. Flaws uvádí (2011, s. 28): „V Asii se jako náhražka mateřského mléka používá  

ředěná rýžová polévka. Je to také první jídlo, které je do dětského jídelníčku zařazováno po  

mateřském  mléce.  Rýžová polévka je  výživná a snadno stravitelná.  Není  příliš  sladká,  tudíž  

nevytváří  závislost  na  sladké  chuti.  Není  ani  nadměrně  výživná,  takže  nehrozí  nadměrné  

množství stagnující potravy, vlhkosti a hlenů. Navíc je rýže přirozeně teplá, proto je vhodná pro  

dětské trávení. V čínském žargonu lze říci, že rýže je vhodná pro jang sleziny a žaludku dětí.“  

Flaws dále doporučuje: „Jako náhražku mateřského mléka můžeme také použít kravské nebo kozí  

mléko. V tomto případě je ale nutné mít na zřeteli, že tato mléka nejsou primárně určena pro děti  

a mohou způsobovat problémy. Zejména kravské mléko by se mělo ředit vodou.“ Temelie také 

doporučuje ředěné kravské mléko a doplňuje (2005, s. 146): „Aby bylo těžce stravitelné mléko  

poněkud odlehčeno, a přitom mělo dítě vytvořenou dostatečnou zásobu čchi, přidávají Číňané již  

po staletí do mléka osvědčenou rýžovou polévku.“

2.1.3  Nevýhody a rizika adaptovaného mléka

Nevýhodou  adaptovaného  mléka  jsou  jednoznačně  finanční  náklady.  Třebaže  mléka  pro 

nedonošené děti či děti  s nízkou porodní hmotností mohou částečně hradit některé zdravotní 

pojišťovny  (Kojenecká  výživa  online).  Pro  ilustraci  uvádím  příklad  výživy  novorozence 

hypoantigenním adaptovaným mlékem jehož průměrná  cena  v  roce  2014 je  250 Kč za  400 

gramové balení (Nutrilon online). Pro novorozence ve věku 0-2 měsíce se doporučuje 600 ml 

adaptovaného mléka v šesti dávkách za den. Na přípravu 600 ml je potřeba 18 odměrek po 4,6 

gramech  sušeného  výrobku.  To  znamená,  že  400  gramové  balení  vystačí  téměř  na  5  dní  a 

měsíčně stojí výživa adaptovaným mlékem cca 1.250 Kč.

Ačkoli  výrobci  musí  splňovat  ty  nejpřísnější  hygienické  a  bezpečnostní  normy,  jistotu 

nezávadnosti nemáme. Jak uvádí Mendelsohn (2010, s. 48) : „Výrobci nejenže mohou pochybit,  

ale už pochybili, když zapomněli dát do mléka základní složky, a pro děti krmené jejich výrobky  

to mělo katastrofické důsledky. Klasickým případem byl nedostatek vitamínu B6 v mléce SMA  

(pozn. překl.: první kojenecké mléko dostupné v USA), což u dětí, které ho dostávaly, vedlo k  

nedostatku  pyridoxinu  a  křečím,  a  pak  také  výroba  mléka  Neo-Mull-Soy  s  neadekvátním  

obsahem soli, což skončilo špatným prospíváním.“
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Samotná příprava adaptovaného mléka z prášku je do jisté míry z hygienického hlediska 

riziková. Problematické jsou nedokonale vymyté kojenecké láhve a příprava krmení do zásoby 

na celý den i skladování v lednici. Dle informací Vědeckého výboru pro potraviny (2006) jsou 

onemocnění vznikající konzumací mléčné kojenecké výživy kontaminované bakterií E. sakazakii 

vzácná,  avšak  mívají  až  fatální  důsledky.  Jedná  se  o  onemocnění  novorozenců  jako  sepse, 

memingitida, nekrotizující zánět trávícího traktu. E. sakazakii roste v širokém rozmezí teplot, s 

minimem 5-8°C a maximem asi 47°C. Bakterie může dlouho přežívat na zařízení výrobního 

závodu,  zdrojem  rekontaminace  mohou  být  i  ingredience  přimíchávané  až  po  tepelném 

opracování  mléčné  složky  a  z  toho  důvodu  produkční  společnosti  věnují  maximální  úsilí 

rekontaminaci zabránit. 

Pro přípravu adaptovaného mléka z prášku je potřeba použít správnou vodu. Doporučuje se 

voda  schválená  jako  kojenecká,  která  zajistí  optimální  obsah  minerálních  látek,  především 

sodíku.  Dále  v souvislosti  s  prevencí   vzniku methemoglobinemie,  kdy hemoglobulin  ztrácí 

schopnost přenosu kyslíku, garantuje obsah dusičnanů nižší než 15 mg/kg a obsah dusitanů nižší 

než 0,1 mg/kg. (Marádová, 2010)

2.1.4  Manipulace s adaptovaným mlékem

Vědecký  výbor  pro  potraviny  dále  uvádí,  že  Evropský  úřad  pro  bezpečnost  potravin 

doporučuje pro domácí použití adaptovaného mléka tato pravidla:

• vyhnout se kontaminaci správnými hygienickými postupy

• sušené adaptované mléko připravovat vždy čerstvé před každým krmením

• k přípravě používat vodu nad 70°C a nebo vodu převařenou a zchlazenou

• připravené mléko rychle zchladit na teplotu vhodnou ke krmení a použít ho ihned po 

přípravě

• nespotřebované mléko zlikvidovat

3  Srovnání mateřského mléka a adaptovaného mléka
Rozdíl  ve složení  mateřského mléka  a  adaptovaného mléka vychází  z  rozdílu  ve složení 

mléka mateřského a kravského. Uvádím informaci dle Kadlece a kol. (2009, s. 255):
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Kopřiva  (2088/9(6),  s.  382)  míní:  „V  mateřském  mléce  jsou  neutrální  oligosacharidy  

důležitým  faktorem,  který  podporuje  vývoj  intestinální  flóry  s  převahou  bifidobakterií  a  

laktobacilů.  U kojených dětí  představuje probiotická mikroflóra 95 % bakteriálního osídlení  

střeva, přičemž u dětí uměle živených jen 40-60 %. Oligosachridy mateřského mléka ovlivňují  

reaktivitu imunitního systému i přímou interakcí s imunitními buňkami i tvorbu cytokinů, a mají  

tak protizánětlivé účinky.“

Gaskinová  (2011,  s.  19)  uvádí:  „Z imunologického  hlediska  je  mateřské  mléko  lékem i  

potravou. Obsahuje živé buňky, z nichž mnohé vytvářejí ochranný povlak na sliznicích celého  

zažívacího ústrojí dítěte, a tak ho chrání proti všemožným druhů bakterií a virů. Umělá mléka  

neobsahují  žádné živé buňky,  protože cokoliv  kdysi  živého,  co formule obsahují,  bylo dávno  

během výrobního procesu usmrceno.“

4  Parametry prospívání novorozence a kojence
„Možnosti, jak v běžné praxi objektivně zjistit, zda novorozenec odpovídající množství MM  

(pozn. mateřského mléka) přijímá a kojení je úspěšné, jsou omezené. K rychlému orientačnímu  

posouzení,  zda  v  období  prvních  10–14  dnů  života  nedochází  u  novorozence  k  

výraznému/kritickému  poklesu  porodní  hmotnosti,  lze  využít  kalkulaci:  aktuální  hmotnost  

novorozence by neměla být nižší než jeho porodní hmotnost [kg] x 0,9.“  radí kolektiv autorů 

lékařů (Doležel a kol., 2005/3, s. 150). 

Prospívání dítěte by se mělo řídit podle percentilových grafů, dítě je proto nutné nejen vážit, 

ale i měřit do délky. Percentilové grafy jsou součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a 

mladistvého. Přírůstek hmotnosti se stanovuje vždy od nejnižší poporodní hmotnosti a nikoli od 

hmotnosti porodní. Dle Wiessinger (2010, s. 95): „Současné všeobecné povědomí říká, že by děti  
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Tabulka 3: Srovnání složení kravského a mateřského 
mléka (Knipschild, 1986)

Zdroj: Kadlec a kol. (2009, s. 255)

Složení Kravské mléko Mateřské mléko
Bílkoviny (% hm.) 3,3 1,5
Syrovátkové (%) 20 70
Kasein (%) 80 30
Tuk (% hm.) 4 3,3
Nasycené MK (%) 57 48
Nenasycené MK (%) 43 52
Laktosa (% hm.) 4,8 7
minerální látky (% hm.) 0,7 0,2



neměly ztratit  více než 7% porodní tělesné hmotnosti  předtím, než začnou přibývat na váze.  

Maximální váhový úbytek nemá překročit  10% a má se vrátit  na porodní hmotnost do dvou  

týdnů.“  Zdravotní  kontrola  a  ev.  oprava  techniky kojení  je  na  místě,  pokud  dítě  nepřibývá 

průměrně 125-200 g týdně. (Kudlová, Mydlilová, 2005)
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Praktická část

5  Výzkumné šetření

5.1  Cíl výzkumného šetření

Cílem  výzkumného  šetření  je  zjistit  názory  na  problematiku  kojení  u  náhodně  vybrané 

skupiny  žen,  ideálně  matek.  Cílem je  také  zjistit,  zda  jsou  tyto  jejich  názory  v  souladu  s 

doporučeními WHO uvedenými v Globální strategii výživy kojenců a malých dětí z roku 2002 a 

jsou taktéž vyjádřena v národním programu „Zdraví pro všechny v 21. století“, konkrétně cíli  

číslo 3: „Zdravý start do života“.

5.2  Hypotézy

Na základě vybraných doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou stanoveny 

hypotézy, které budou na základě provedeného výzkumu vyhodnoceny v kapitole 5.6.

Doporučení č. 1: Kojit dítě plně do 6 měsíců jeho věku.

Hypotéza č. 1:  Více než 90 % matek uznává délku plného kojení v souladu s doporučením.

Doporučení č. 2: Kojit částečně do 2 let věku dítěte i déle.

Hypotéza č. 2:  Méně než 50 % matek uznává délku částečného kojení dle doporučení.

Doporučení  č.  3: Mateřské  mléko  jako  nejvhodnější  potravu  pro  všechny  děti  včetně 

nedonošených a nemocných dětí.

Hypotéza č. 3:  Více než 50 % matek preferuje kojení před náhradní mléčnou stravou.

5.3  Metodika

K  ověření  výše  uvedených  hypotéz  byla  zvolena  metoda  internetového  dotazníkového 

šetření. Dotazník byl zadán náhodně vybraným ženám různého věku u nichž byl předpoklad, že 

již jsou matkou.

Výzkumné  šetření  bylo  zpracováno  kvantitativní  metodou.  Pro  sběr  dat  byl  v  programu 

LimeSurvey vytvořen dotazník a umístěn na internet. Dotazník obsahoval maximálně 16 otázek. 

Z toho 4 otázky měly identifikační charakter. Vzorový dotazník je uveden v příloze. Pro účely 

propagace dotazníku byl vytvořen leták. Vzorový leták je uveden v příloze. 

Výzkum probíhal v měsících únor až březen roku 2014. Bylo rozdáno 150 letáků. Vyplněno 
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na internetové platformě bylo 95 dotazníků plně a 4 dotazníky částečně. Tyto nebyly zahrnuty do 

statistiky (tab 4).

Získaná data byla zpracována v programu LimeSurvey a OpenOffice Calc.

5.4  Charakteristika respondentů

Dotazníky byly primárně určeny matkám alespoň jednoho dítěte narozeného po roce 2000 

vyskytujících se v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a nejbližším okolí. Výzkum probíhal v 

centru  pro  rodiny s  dětmi  Matýsek  o.  s.,  v  ordinaci  praktického  lékaře  pro  děti  a  dorost  a 

ambulanci gynekologického oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem, Mateřské škole Dřísy a v 

terénu  měst  Brandýs  nad Labem-Stará  Boleslav  a  Čelákovice.  Vyhodnocení  následujících  4 

otázek charakterizuje respondentky.

5.4.1  Otázka A1 – Jste matkou alespoň jednoho dítěte?

96 procent respondentek uvedlo, že jsou matkou alespoň jednoho dítěte a 4 procenta uvedla, 

že nejsou (tab. 5). Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal také v ordinaci gynekologie, jedná se 

v těchto  4 případech pravděpodobně o nastávající  matky,  které  již  cítily potřebu sdělit  svůj 

mateřský názor a jejich odpovědi byly zařazeny do průzkumu. Tyto jejich odpovědi se promítly 

také do otázek B5 až B12.
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Tabulka 5: Jste matkou alespoň jednoho dítěte?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 91
Ne (N) 4
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

95.79%  
4.21%  
0.00%  
0.00%  

Tabulka 4: Rozsah průzkumu
Celkem záznamů v průzkumu 95
Procent z celku 100.00%

Graf 12 k tabulce 5
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5.4.2  Otázka A2 – Je alespoň jedno Vaše dítě narozené po roce 2000?

84 procent matek uvedlo, že alespoň jedno jejich dítě je narozené po roce 2000 a 12 procent 

matek uvedlo, že mají děti starší (tab. 6).

5.4.3  Otázka A3 – Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Uvedené  vzdělání  respondentek  demonstruje  tabulka  7.  Téměř  polovina  disponuje 

vysokoškolským vzděláním. Druhou nejpočetnější skupinou s třetinovým zastoupením jsou ženy 

se středním vzděláním.
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Tabulka 6: Je alespoň jedno Vaše dítě narozené 
po roce 2000?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 80
Ne (N) 11
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 4

84.21%  
11.58%  
0.00%  
4.21%  

Graf 13 k tabulce 6
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Graf 14 k tabulce 7
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Tabulka 7: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?

Odpověď Počet Procenta
vysokoškolské (A1) 45
vyšší odborné (A2) 13
středoškolské (A3) 32
výuční obor (A4) 4
základní (A5) 1
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

47.37%  
13.68%  
33.68%  
4.21%  
1.05%  
0.00%  
0.00%  



5.4.4  Otázka A4 – Kolik je Vám let?

Nejpočetnější skupina respondentek, plných 68 procent,  uvedla věk v rozmezí 31-40 let.  

Téměř shodný je počet respondentek, které uvedly věk 20-30 let se 17 procenty a 41 a více let se 

14 procenty (tab. 8).

5.5  Vyhodnocení výsledků výzkumného šetření

5.5.1  Otázka B1 – Do jakého věku dítěte jej považujete za vhodné kojit plně?

Tři čtvrtiny respondentek uvedly, že kojit plně považují za vhodné do 6 měsíců věku dítěte. 

Téměř pětina respondentek uvedla za vhodné období do 1 roku věku dítěte. 5 procent uvedlo 

období do 3 měsíců věku dítěte. Žádná respondentka nebyla názoru, že kojit není potřeba vůbec 

(tab. 9).
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Tabulka 8: Kolik je Vám let?
méně než 20 let (B1) 1
20-30 let (B2) 16
31-40 let (B3) 65
41 a více (B4) 13
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

1.05%  
16.84%  
68.42%  
13.68%  
0.00%  
0.00%  

Tabulka 9: Do jakého věku dítěte jej považujete  
za vhodné kojit plně?

Odpověď Počet Procenta
kojit není potřeba vůbec (A1) 0
do 1 měsíce (A2) 1
do 3 měsíců (A3) 5
do 6 měsíců (A4) 71
do 1 roku (A5) 18
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

0.00%  
1.05%  
5.26%  

74.74%  
18.95%  
0.00%  
0.00%  

Graf 16 k tabulce 9
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5.5.2  Otázka  B2  –  Do  jakého  věku  dítěte  jej  považujete  za  vhodné  kojit  
částečně (tj. kojení + příkrm)?

Kojit částečně do jednoho roku věku dítěte považovalo za vhodné 45 procent respondentek. 

A čtvrtina respondentek považovala za vhodné období věku dítěte o půl roku delší. Jedna pětina 

uvedla věk dítěte 2 roky a déle. 8 procent uvedlo věk dítě do 6 měsíců a jedna respondentka byla  

názoru, že kojit není potřeba vůbec.

5.5.3  Otázka B3 – Náhradní mléčnou stravu považujete za lepší než kojení i v  
případě, že zdravotní stav dítěte a matky kojení umožňuje?

88 procent  respondentek  uvedlo,  že  považuje  výživu  kojením za  lepší  než  adaptovaným 

mlékem (náhradní mléčnou stravou) a 6 procent vyjádřilo opačný názor. 5 procent respondentek 

uvedlo, že k tomuto tématu nezaujalo stanovisko.
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Tabulka 10: Do jakého věku dítěte jej  
považujete za vhodné kojit částečně (tj. kojení  

+ příkrm)?
Odpověď Počet Procenta

kojit není potřeba vůbec (A1) 1
do 6 měsíců (A2) 8
do 1 roku (A3) 43
do 1,5 roku (A4) 24
do 2 let či déle (A6) 19
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

1.05%  
8.42%  
45.26%  
25.26%  
20.00%  
0.00%  
0.00%  

Tabulka 11: Náhradní mléčnou stravu 
považujete za lepší než kojení i v případě, že  

zdravotní stav dítěte a matky kojení umožňuje?
Odpověď Počet Procenta

ano (A1) 6
ne (A2) 84
nevím (A3) 5
Bez odpovědi 0

0

6.32%  
88.42%  
5.26%  
0.00%  

Nedokončeno nebo 
Nezobrazeno 0.00%  

Graf 17 k tabulce 10

18

43 24

19
kojit není potřeba vůbec (A1)

do 6 měsíců (A2)

do 1 roku (A3)

do 1,5 roku (A4)

do 2 let či déle (A6)

Bez odpovědi 

Nedokončeno nebo Nezobrazeno

Graf 18 k tabulce 11

6

84

5

ano (A1) 

ne (A2) 

nevím (A3) 

Bez odpovědi 

Nedokončeno nebo Nezobrazeno



5.5.4  Otázka B4 – Kde jste získala prvotní informace o kojení?

Jako prvotní zdroj informací o kojení označila třetina respondentek jiný zdroj informací, než 

byl uveden v nabídce dotazníku (tab. 12). Z toho byla nejčastěji uvedena literatura a to v 39 

procentech  případů.  Následoval  s  32 procenty předporodní  kurz.  Informace z  časopisů a  od 

kamarádek  údajně  čerpalo  6  procent  respondentek.  Stejný  počet  si  již  nevzpomíná.  V  10 

procentech se jedná o četné zdroje, které nelze sloučit do jedné logické skupiny.

28 procent respondentek uvedlo, že prvotní informace získalo v porodnici, 14 procent je prý 

hledalo na internetu a 12 procent je údajně poskytla matka. Škola a gynekolog byly zastoupeny 

shodně, po 6 procentech. Jedna respondentka uvedla jako zdroj informací pediatra.
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Tabulka 12: Kde jste získala prvotní  
informace o kojení?

Odpověď Počet Procenta
od své matky (A1) 11
ve škole (A2) 6
od gynekologa (A4) 6
v porodnici (A3) 27
od pediatra (A5) 1
z internetu (A6) 13
Jiné 31

11.58%  
6.32%  
6.32%  

28.42%  
1.05%  

13.68%  
32.63%  

Tabulka 13: Prvotní zdroje informací - Jiné

Odpověď Počet Procenta
literatura 12 38,71%
předporodní kurz 10 32,26%
časopis 2 6,45%
nevím 2 6,45%
kamarádka 2 6,45%
ostatní 3 9,68%

Graf 19 k tabulce 12
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5.5.5  Otázka B5 – Rodila jste v porodnici?

96 procent respondentek uvedlo, že rodilo v porodnici. Zbytek jsou ženy, které v otázce A1 

uvedly že nejsou matkou žádného dítěte (tab. 14) .

5.5.6  Otázka B6 – Byla  Vám v  porodnici  poskytnuta edukace (poučení)  o  
kojení?

Matkám, které uvedly, že rodily v porodnici byla údajně tamtéž poskytnuta edukace o kojení 

v 84 procentech. Opačně se vyjádřilo 11 procent z těchto matek (tab. 15).
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Tabulka 14: Rodila jste v porodnici?
Odpověď Počet Procenta

Ano (Y) 91
Ne (N) 0
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 4

95.79%  
0.00%  
0.00%  
4.21%  

Tabulka 15: Byla Vám v porodnici poskytnuta  
edukace (poučení) o kojení?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 80
Ne (N) 10
Bez odpovědi 1

4

84.21%  
10.53%  
1.05%  

Nedokončeno nebo 
Nezobrazeno 4.21%  

Graf 21 k tabulce 15
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5.5.7  Otázka B7 – Pokud ano, jakým způsobem?

V porodnici o kojení poučené respondentky mohly označit více způsobů edukace než jeden. 

81  matek  uvedlo,  že  je  poučil  zdravotník  a  10  matek  lékař.  30  matek  se  prý  vzdělávalo 

prostřednictvím obdržených letáků a 1 respondentka uvedla, že obdržela edukační DVD (tab 16). 

15  respondentek  nebylo  zahrnuto  do  grafického  znázornění.  Z  nich  10  uvedlo,  že  nebyly 

poučeny, 1 neodpověděla vůbec a 4 odpověděly že ještě v porodnici nebyly.

 

5.5.8  Otázka B8 – Byla Vám v porodnici poskytnuta informace o náhradní  
mléčné stravě?

59 procent matek uvedlo, že jim nebyla v porodnici poskytnuta informace o adaptovaném 

mléku (náhradní mléčné stravě) a 37 procent vyjádřilo opak  (tab. 17).
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Tabulka 16: Pokud ano, jakým 
způsobem?

Odpověď Počet
lékařem (SQ001) 10
zdravotníkem (SQ002) 81
prostřednictvím edukačních letáků (SQ003) 30
Jiné (DVD) 1
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 15

Tabulka 17: Byla Vám v porodnici poskytnuta  

informace o adaptovaném mléku (náhradní  
mléčné stravě)?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 35
Ne (N) 56
Bez odpovědi 0

36.84%  
58.95%  
0.00%  

Graf 22 k tabulce 16
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5.5.9  Otázka  B9  –  Pokud  ano,  jakým  způsobem  Vám  byla  informace  
poskytnuta?

Z  respondentek,  kterým  byla  v  porodnici  poskytnuta  informace  o  adaptovaném  mléku 

(náhradní mléčné stravě) a mohly označit více způsobů než jeden, uvedla pětina zdravotníka, 14 

letáky, 8  lékaře a jedna respondentka uvedla, že se již nepamatuje. 60 odpovědí nebylo zahrnuto 

do  grafického  znázornění  protože  56  respondentek  uvedlo,  že  jim  tato  informace  nebyla 

poskytnuta a 4 respondentky v porodnici ještě nebyly (tab. 18).

5.5.10  Otázka  B10  –  Považujete  aktuální  informace  o  kojení  za  snadno  
dostupné?

Aktuální informace o kojení údajně považuje za snadno dostupné 98 procent respondentek a 

2  procenta  nikoli.  Lze  tedy  konstatovat,  že  dostupnost  informací  ohledně  kojení  není  v 

současnosti problém. (tab. 19)
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Tabulka 18: Pokud ano, jakým způsobem Vám 
byla informace poskytnuta?

Odpověď Počet
lékařem (SQ001) 8
zdravotníkem (SQ002) 21

14
Jiné (již nevím) 1

prostřednictvím propagačních letáků, 
reklamních vzorků,... (SQ003)

Tabulka 19: Považujete aktuální informace o  
kojení za snadno dostupné?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 93
Ne (N) 2
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

97.89%  
2.11%  
0.00%  
0.00%  

Graf 24 k tabulce 18
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5.5.11  Otázka B11 – Považujete  aktuální informace o kojení za srozumitelné?

Za srozumitelné uvedlo aktuální informace o kojení 94 procent respondentek a 6 procent 

jim údajně nerozumí (tab. 20).

5.5.12  Otázka B12 – Ovlivnila Vás porodnice v rozhodnutí zda dítě kojit či dítěti  
podávat náhradní mléčnou stravu?

Porodnice údajně neměla vliv na rozhodnutí, zda kojit či ne, u 81 procent respondentek. 15 

procent matek uvedlo opak (tab. 21).

5.6  Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: „Více než 90 % matek uznává délku plného kojení v souladu s doporučením 

WHO“ se vyhodnocením otázky číslo B1 nepotvrdila.

Hypotéza č. 2: „Méně než 50 %  matek uznává délku částečného kojení dle doporučení 

WHO“ se vyhodnocením otázky číslo B2 potvrdila. a v souladu s tímto doporučením vyjádřilo 

svůj názor 20 procent respondentek.
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Tabulka 20: Považujete aktuální informace o 
kojení za srozumitelné?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 89
Ne (N) 6
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 0

93.68%  
6.32%  
0.00%  
0.00%  

Tabulka 21: Ovlivnila Vás porodnice v  
rozhodnutí zda dítě kojit či dítěti podávat  

náhradní mléčnou stravu?

Odpověď Počet Procenta
Ano (Y) 14
Ne (N) 77
Bez odpovědi 0
Nedokončeno nebo Nezobrazeno 4

14.74%  
81.05%  
0.00%  
4.21%  

Graf 26 k tabulce 20
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Hypotéza č. 3: „Více než 50 % matek preferuje kojení před náhradní mléčnou stravou“ se 

vyhodnocením otázky číslo B3 potvrdila neboť 88 procent respondentek uvedlo, že preferuje 

kojení.

5.7  Diskuse

V souvislosti s doporučením WHO ohledně vhodné délky plného a částečného kojení byl 

porovnán vzorek respondentek za účelem zjistit, proč některé z nich v obou případech uvedly 

odpověď v souladu s doporučením WHO a proč některé naopak odpověděly v obou případech 

jinak, než doporučuje současné poznání. Tato skupina respondentek může poskytnout užitečné 

informace  na  základě  nichž  lze  vyvodit  doporučení  pro  další  iniciativu  propagace  kojení. 

Vzhledem  k  počtu  odpovědí  byly  některé  kategorie  sloučeny,  aby  bylo  dosaženo  větší 

přehlednosti v rámci komparací jednotlivých údajů.

Graf  28 nabízí  celkový pohled na průzkum s ohledem na počty shodných a neshodných 

odpovědí při zkoumání názoru na vhodnou délku kojení, jak plného tak i částečného.  Modře je 

zobrazena skupina respondentek, u kterých byly obě odpovědi vyhodnoceny jako shodné tj. dle 

doporučení WHO. Žlutá barva byla přiřazena respondentkám, které odpověděly neshodně na obě 

sledované  otázky.  Oranžově  jsou  znázorněny  respondentky,  které  pouze  jednu  z  odpovědí 

uvedly neshodně a které dále nejsou zkoumány. Dále je podrobena zkoumání zejména skupina 

respondentek,  ve které byly obě odpovědi vyhodnoceny jako neshodné s cílem najít  příčinu, 

pokud ji lze na základě tohoto výzkumu identifikovat. 
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Graf 28:  Rozložení shodných, částečně shodných a neshodných odpovědí v  
souvislosti s doporučením WHO ohledně délky plného a částečného kojení

Pozn.: shodné = v souladu s doporučením WHO, ostatní = v částečném souladu s  
doporučením WHO, neshodné = v nesouladu s doporučením WHO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 58 22

shodné ostatní neshodné



Graf  29  znázorňuje  vliv  věku  a  ev.  zralosti  respondentek  na  „shodnost  a  neshodnost“ 

odpovědí v souvislosti s dotazovanou doporučenou délkou plného a částečného kojení. Ačkoli 

by se dalo očekávat, že s rostoucím věkem roste informovanost a zodpovědnost matek ve vztahu 

ke vzdělávání se, výzkumné šetření toto nepotvrdilo zcela. Protože věková skupina „méně než 

20 let“ není dostatečným reprezentativním vzorkem byla sloučena se skupinou „20-30 let“. Ve 

skupině „do 30 let“ převládají odpovědi neshodné. Ve skupině „31-40 let“ převažují odpovědi 

shodné, avšak v nejvyšší věkové skupině „41 a více“ převládají opět odpovědi neshodné. To 

může také souviset s osobní zkušeností a úrovní osvěty tehdejší doby. Vliv věku na shodnost 

informací zde není patrný.

Vztah mezi  vzděláním a shodností  informací znázorňuje graf 30.  Sloučením jednotlivých 

kategorií vzdělání byly vytvořeny dvě skupiny vzdělanosti, nižší (střední škola, výuční obor a 

základní vzdělání) a vyšší (vysoká a vyšší odborná škola).

Respondentky, které odpověděly neshodně jsou v identickém počtu zastoupeny ve skupině s 

nižším i vyšším vzděláním. Z toho může vyplývat, že vzdělání u vybrané skupiny respondentek 

nemá  vliv  na  shodnost  jejich  informací,  pokud  odpovídají  neshodně.  Respondentek,  které 
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Graf 29: Komparace věku respondentů a shodnosti odpovědí
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odpověděly shodně je až 4 krát více ve skupině s vyšším vzděláním. Z toho lze usoudit, že  ženy 

s  vyšším  vzděláním  jsou  aktivnější  ve  vyhledávání  informací  a  lépe  je  chápou.  Zatímco 

vyrovnaný výkon ve neshodných odpovědích lze přisoudit  „pohodlnosti“ respondentek,  které 

jsou zastoupeny v obou skupinách a které uvádějí  až ve 30 procentech odpovědí, že prvotní  

informaci o kojení získaly až v porodnici. A tudíž se o tuto problematiku nezajímaly dříve.

Respondentky,  jejichž  obě  odpovědi  nejsou  shodné,  v  95  procentech  uvedly,  že  jim  v 

porodnici byla poskytnuta edukace o kojení viz. graf 31. To vybízí k úvaze, zda není slabým 

místem právě informování v porodnicích, kde vystresované rodičky právě nemusí být schopné 

informace pochopit nebo si je zapamatovat. Samozřejmě pouze za předpokladu, že tyto správné 

informace obdrží.

Matky, které byly v porodnici informovány o možnosti výživy dítěte adaptovaným mlékem 

(náhradní  mléčnou  stravou)  a  matky,  kterým tato  informace udělena  nebyla,  odpověděly na 

doporučené délky plného a částečného kojení shodně a neshodně téměř ve stejném počtu viz. 

graf 32. Z toho lze usuzovat, že zde není patrná souvislost.
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Graf 31: Komparace edukovanosti o kojení a shodnosti odpovědí
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Graf 32: Komparace informovanosti o náhradní mléčné stravě a shodnosti odpovědí
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5.8  Shrnutí výzkumného šetření a doporučení

WHO vytyčuje multidisciplinární obor podporu kojení jako jeden z cílů programu Zdraví pro 

všechny v 21. století. Osvětu „suplují“ pedagogové, zdravotníci a další osoby činné v péči o 

matku a dítě. Účinnost této iniciativy dokládají statistiky.  Cituji  ze Standardních pokynů pro 

kojení v ČR vydaných Národním laktačním centrem v roce 2011:  „V ČR je při propuštění z  

porodnice výlučně kojeno 90,7 % (průměrná hodnota za období 2000-2010). Dosti matek (cca  

20 %) však přestává kojit během prvních 6 týdnů a v 6 měsících je výlučně kojeno jen 16,6 %  

dětí  (2010),  což neodpovídá doporučení WHO o výlučném kojení  6 měsíců a pokračování  v  

kojení s příkrmem 2 roky a déle. Takže lze konstatovat, že 2/3 českých dětí nejsou živeny dle  

doporučení WHO.“ 

Je potřeba zmínit,  že kojení spadá přímo do oblasti  lidských práv a Charta práv dítěte v 

článku 24 uvádí kojení jako jedno z práv dítěte a také nejvyšší dostupný standard zdraví. Také z 

toho důvodu je potřeba v iniciativě podpory kojení vytrvale pokračovat.

Na  základě  výsledku  výzkumného  šetření  si  dovoluji  konstatovat,  že  u  respondentek,  u 

kterých  byly  obě  odpovědi  na  dotaz  ohledně  vhodné  délky  plného  a  částečného  kojení 

vyhodnoceny jako neshodné, se nepodařilo zjistit jasnou příčinu. Lze identifikovat pouze některé 

vlivy a  pro účel  této práce je  označit  jako příčinu.  Jednoznačně lze poukázat  na vzdělanost 

respondentek, s níž souvisí vyšší zájem o informace a tudíž vyšší informovanost. 

Vzledem k tomu,  že  respondentky uvedly výrazně  shodněji  (75  procent)  vhodnou délku 

plného kojení než tomu bylo v případě částečného kojení (8 procent) viz. tabulky 7 a 8,  bylo by 

vhodné propagaci kojení zaměřit právě na dlouhodobé částečné kojení. Propagační materiál bývá 

spíše  stručný,  což  je  vhodné  z  psychologického  hlediska,  neboť  čtenář  nesmí  být  přehlcen 

informacemi.  Avšak informace by se  mohla  poskytovat  ve  2  vrstvách.  Podle  toho,  kolik  je 

ochoten a schopen čtenář přijmout. Dnešní ženy se stávají matkami stále v pozdějším věku a 

informace  si  aktivně  hledají.  Tyto  ženy,  náročnější  na  vědomosti,  by  mohla  v  propagaci 

dlouhodého částečného kojení motivovat informace, která neuvede pouze hesla, ale také jejich 

logické zdůvodnění.

Jako  příklad  uvádím  plakát  "Světový  týden  kojení  1.8.-7.8."  viz.  obrázek  33,  kde  jsou 

uvedena tři hesla:  kojení výlučně do konce 6. měsíce, příkrm podávat po ukončeném 6. měsíci, 

v kojení pokračovat 2 roky i déle.

K plakátu by se mohl umístit  zásobník s letáky s doprovodnou a podrobnou informací k 

volnému  rozebrání,  kde  by  byly  srozumitelně  vysvětleny  výhody  globální  strategie  výživy 
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kojenců a malých dětí. Informační obsah plakátu ohledně této strategie je však upozaděn na úkor 

celkové grafické vizualizace plakátu a měl by být více výrazný.
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Obrázek 33: Plakát - Světový týden kojení



Závěr
Cílem této práce  bylo  zmapovat postoje současných matek ke kojení. Zjistit, zda je kojení 

přijímáno kladně či nikoli a analyzovat podmínky pro všeobecnou informovanost v této oblasti.

Obsahem teoretické části práce je shrnutí  poznatků o pozitivních a negativních aspektech 

kojení.  Na  základě  rešerše  odborné  literatury  jsou  charakterizovány  faktory,  které  ovlivňují 

chování matek ve vztahu ke způsobu výživy svého dítěte.

Pro zjištění motivace ke kojení a pro odhalení faktorů ovlivňujících informovanost o kojení v 

této oblasti byl na základě teoretické části práce vytvořen anonymní dotazník určený matkám 

vyskytujícím se v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a nejbližším okolí. 

Výsledky  dotazníkového  šetření  byly  zpracovány  v  prostředí  programu  LimeSurvey  a 

OpenOffice  Calc  a  publikovány v  praktické  části  této  práce.  Jsem si  vědoma toho,  že  tyto 

výsledky odráží nejen skutečné vědomosti respondentek, ale také jejich osobní zkušenosti a tudíž 

je zde potřeba zohlednit také subjektivní faktor.

V  závěru  práce  jsou  uvedena doporučení,  která  by  v  rámci  osvěty  kojení  měla  být 

aplikována,  aby bylo  docíleno  zlepšení  úrovně  vědomostí  matek.  Za  nejzásadnější  z  těchto 

doporučení považuji cílenou osvětu dlouhodobého částečného kojení.
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Slovníček pojmů
WHO = Worl Health Organization – Světová zdravotnická organizace
BFHI = Baby-Friendly Hospital Initiative
výlučné kojení = dítě dostává pouze a jen mateřské mléko
rooming-in = nemocniční pobyt matky s novorozencem po porodu v jedné místnosti 
gestační věk dítěte = týden, ve kterém se dítě narodilo, vyjadřuje, jak moc jsou jednotlivé 
orgány nezralé
let-down reflex = spouštěcí reflex při vyloučení mléka z prsou
růstový spurt = období, kdy dochází k náhlému zrychlení růstu dítěte
formule = adaptované mléko
intramuskulárně = aplikace do svalu
per os = aplikace ústy
alternativní Nobelova cena = ocenění oblastí lidské činnosti, na které oficiální Nobelova cena 
nepamatuje
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Obrázek 34: deset kroků k úspěšnému kojení



Propagace dotazníku :

 Význam kojení pro matku a dítě - dotazník

Vážená paní, slečno,

jmenuji  se  Veronika  Švecová  a  jsem  studentkou  3.  ročníku  PedF  Univerzity  Karlovy  v Praze 

studijních oborů Výchova ke zdraví  a Základy spol.  věd. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění  

dotazníku, který má max. 16 otázek. Získané údaje budou sloužit jako podklad empirické části mé 

bakalářské práce na téma: Význam kojení  pro matku a dítě.  Dotazník je anonymní,  získané údaje 

budou sloužit výhradně pro účely této práce.

Dotazník najdete na: http://www.vrabi.info/limesurvey/index.php/674235/lang-cs

Děkuji Vám předem.
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Dotazník :

Význam kojení pro matku a dítě
Vážená paní, slečno,

jmenuji se Veronika Švecová a jsem studentkou 3. ročníku PedF Univerzity Karlovy v Praze 

studijních  oborů  Výchova  ke  zdraví  a  Základy spol.  věd.  Obracím se  na  Vás  s  prosbou  o 

vyplnění tohoto dotazníku, který má max. 16 otázek. Získané údaje budou sloužit jako podklad 

empirické části  mé bakalářské práce na téma: Význam kojení pro matku a dítě.  Dotazník je 

anonymní, získané údaje budou sloužit výhradně pro účely této práce.

Děkuji Vám předem.

Průzkum obsahuje 16 otázek.

identifikační údaje

Jste matkou alespoň jednoho dítěte? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Je alespoň jedno Vaše dítě narozené po roce 2000? *

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '1 [a1]' ( Jste matkou alespoň jednoho dítěte? )

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  vysokoškolské 

•  vyšší odborné 

•  středoškolské 

•  výuční obor 
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•  základní 

Kolik je Vám let? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  méně než 20 let 

•  20-30 let 

•  31-40 let 

•  41 a více 

Otázky

Do jakého věku dítěte jej považujete za vhodné kojit plně? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  kojit není potřeba vůbec 

•  do 1 měsíce 

•  do 3 měsíců 

•  do 6 měsíců 

•  do 1 roku 

Do jakého věku dítěte jej považujete za vhodné kojit částečně (tj. kojení + příkrm)? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  kojit není potřeba vůbec 

•  do 6 měsíců 

•  do 1 roku 

•  do 1,5 roku 

•  do 2 let či déle 

Náhradní mléčnou stravu považujete za lepší než kojení i v případě, že zdravotní stav dítětě a matky 
kojení umožňuje? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  ano 

•  ne 

52



•  nevím 

Kde jste získala prvotní informace o kojení? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  od své matky 

•  ve škole 

•  od gynekologa 

•  v porodnici 

•  od pediatra 

•  z internetu 

•  Jiné 

 

lze uvést jen jednu možnost 

Rodila jste v porodnici? *

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '1 [a1]' ( Jste matkou alespoň jednoho dítěte? )

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Ovlivnila Vás porodnice v rozhodnutí zda dítě kojit či dítěti podávat náhradní mléčnou stravu? *

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '9 [b5]' ( Rodila jste v porodnici? )

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Byla Vám v porodnici poskytnuta edukace (poučení) o kojení? *

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '9 [b5]' ( Rodila jste v porodnici? )
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Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Pokud ano, jakým způsobem? 

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '11 [b6]' ( Byla Vám v porodnici poskytnuta edukace (poučení) o 

kojení? )

Prosím zvolte vše, co je relevantní:

•  lékařem 

•  zdravotníkem 

•  prostřednictvím edukačních letáků 

• Jiné: 

 

lze uvést i více možností 

Byla Vám v porodnici poskytnuta informace o náhradní mléčné stravě? *

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '9 [b5]' ( Rodila jste v porodnici? )

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Pokud ano, jakým způsobem Vám byla informace poskytnuta? 

Na  tuto  otázku  odpovězte  pouze  tehdy,  jsou-li  splněny  následující  podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [b8]' ( Byla Vám v porodnici poskytnuta informace o náhradní 

mléčné stravě? )

Prosím zvolte vše, co je relevantní:

•  lékařem 

•  zdravotníkem 

•  prostřednictvím propagačních letáků, reklamních vzorků,... 
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• Jiné: 

 

lze uvést i více možností 

Považujete aktuální informace o kojení za snadno dostupné? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Považujete aktuální informace o kojení za srozumitelné? *

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

•  Ano 

•  Ne 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění tohoto dotazníku.

Odeslat Váš průzkum.

Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu.
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