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Úvod 

Většina žen má štěstí a během života prožije období gravidity. Toto období je pro 

ženu fyziologicky náročné a tělo prochází řadou změn. Během deseti lunárních měsíců 

se ze dvou pohlavních buněk vyvine nový jedinec. 

Výživa těhotné ženy je jedním ze základních faktorů, které ovlivňují správný vývoj 

dítěte. Je důležité, aby žena dbala na správnou výživu již v prekoncepčním období. 

Z hlediska vývoje zdravého plodu je také nezbytné, aby ženy měly dostatek informací o 

negativních vlivech některých druhů potravin a léků. Proto je důležitá nejen role lékaře, 

ale i farmaceuta, který poskytuje pacientům odborné rady. V období gravidity je velmi 

důležitý dostatečný příjem vitamínů, minerálů a vlákniny, a proto by žena měla 

dodržovat zásady zdravé výživy nejen v těhotenství. Dodržování kvalitního stravování je 

důležitou prevencí pro zdraví matky i plodu. 

Moje absolventská práce je zaměřena na výživu těhotných žen a především dětí 

do jednoho roku. V teoretické části se zabývá významem výživy v období těhotenství, 

kdy má strava zásadní vliv na vývoj plodu. V tomto období je významný přísun kvalitních 

a zdravých potravin. Například příjem kyseliny listové před otěhotněním a v období 

raného těhotenství, je velmi důležitý pro organogenezi embrya. Hlavní část je věnována 

výživě novorozence a kojence. V tomto období je kladen důraz na kojení a složení 

mateřského mléka. Práce se dále zaměřuje na podávání náhradní mléčné výživy a její 

složení. Vzhledem k množství přípravků je důležité informovat o variantách mléčné 

výživy a rozdělení. Náhradní mléčná výživa nabízí počáteční, batolecí či pokračovací 

mléka. Důležité je také je zajistit dostatek informací při přestup kojence z mléčné stravy 

na nemléčnou.  

Praktická část je plněna formou dotazníku, jak k těhotenství a výživě dítěte 

přistupují současné ženy. Účelem dotazníku je potvrzení či vyvrácení hypotéz.  
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem je zjistit míru informovanosti současných a nastávajících 

matek o zdravé výživě dětí do 1 roku.   

 

1.2 Hypotézy 

Nastávající matky jsou o výživě nejčastěji informovány gynekologem. 

Většina matek dětí do 1 roku v dnešní době kojí. 

Polovina dotázaných matek dbá na dodržování zdravé výživy. 

Jedna třetina dotázaných matek dokrmuje převážně průmyslově 

vyráběnou stravou. 

Matky vědí, že zdravou stravou se předchází různým onemocněním. 
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2 Teoretická část 

2.1 FYZIOLOGIE JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ 

2.1.1 Vývoj lidského jednince 

Germinační období  

Germinační období je prvním obdobím ontogenetického vývoje, během něhož ze zygoty 

vzniká embryo, poté morula a blastocysta. Někdy bývá toto období také nazýváno jako 

blastogeneze. Germinační období začíná v okamžiku splynutí vajíčka a spermie 

(oplození). Krátce po splynutí dochází k replikaci chromozomů a pokračují další fáze 

mitózy, vajíčko se rýhuje. Rýhováním vajíčka začíná morfogeneze, morfologické a 

funkční změny, které jsou podkladem vzniku a vývoje tkání a orgánových základů. V 

dalším vývoji dochází k tvorbě moruly a blastocysty. Buňky zevní obalové vrstvy 

syntetizují choriový gonadotropin (hCG), kterým embryo začíná ovlivňovat fyziologii 

mateřského organismu ve svůj prospěch. hCG především zabraňuje senzibilizaci 

mateřské tkáně k tvorbě protilátek proti zárodku, který je matčiným tělem vnímán jako 

cizí objekt. Pokud je tento mechanismus porušen, dochází k selhání nidace a odumření 

zárodku. V germinační fázi je vajíčko vyživováno cytotrofně z tubární tekutiny a 

intrauterinního prostředí. Přibližně 6. den po oplození se vytváří blastocysta, která se 

následně implantuje (niduje, zahnízdí) do děložní sliznice matky. Současně s nidací 

probíhá další vývoj samotného embrya, dochází k diferenciaci embryoblastu a vytvoření 

zárodečného terčíku z vrstev buněk embryonálního ektodermu a entodermu. 

[20; 27] 

 

Embryonální období  

Jako o embryonálním období hovoříme o vývojovém stádiu mezi 2. a 8. týdnem po 

oplození. Jde o klíčovou fázi ontogeneze, ve které dochází k množení a diferenciaci 

buněk a formování orgánů a orgánových soustav z entodermu, ektodermu a 

mezodermu. Dochází k největším relativním změnám ve velikosti těla i v komplexitě 

organismu. V těchto počátečních stádiích vývoje je zárodek velmi zranitelný. Jakékoliv 

narušení jeho vývoje může vést k poškození orgánů plodu a k těžkým nenapravitelným 

vadám. 

[19] 
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Fetální období  

Na embryonální období navazuje období fetální, tj. období plodu, trvající od 9. týdne po 

oplození až do konce těhotenství. V tomto období jsou již vytvořeny všechny důležité 

orgány, a proto jde spíše o fázi zrání tkání a orgánů a intenzivního růstu. Ve čtvrtém a 

pátém měsíci vývoje začíná plod rapidně růst do délky, maxima dosahuje tento délkový 

růst přibližně ve dvacátém týdnu vývoje, poté se zpomaluje, ale etapa rychlého růstu 

pokračuje i postnatálně, jako tzv. kojenecká růstová komponenta. Fetální růst je 

nezávislý na koncentracích růstového hormonu a jeho řízení není zcela jasné. 

Významnou charakteristikou fetálního růstu je relativní zpomalení růstu hlavičky oproti 

trupu a končetinám, které má za následek postupné změny v proporcích plodu. 

Hmotnostní přírůstek je markantní zejména v posledních dvou měsících těhotenství, kdy 

plod celkově zesiluje a přibírá na váze. V této době se také začínají vytvářet tukové 

zásoby a plod se celkově zakulacuje. Ve druhém trimestru se upravuje podoba obličeje. 

Přibližně od 4. měsíce se na povrchu těla začíná tvořit lanugo. Kůže je sice vyvinuta, ale 

podkožní vazivo ještě zcela vytvořeno není a proto je kůže načervenalá a svraštělá. Ve 

dvacátém týdnu těhotenství je vytvořen vnější genitál natolik a lze určit pohlaví plodu. 

Ve stejné době se také v dlouhých kostech a kostech lebky objevují první osifikační 

centra. V posledním trimestru již k žádným dramatickým morfologickým změnám 

nedochází. Téměř všechny orgánové soustavy jsou již dobře vyvinuté a funkční a pouze 

dozrávají a zefektivňují svou činnost. Výjimku tvoří pouze dýchací a nervová soustava. 

Dochází k dokončování vývoje plicních váčků a zvyšuje se krevní průtok plicním oběhem. 

V míše postupuje myelinizace nervových vláken (započatá ve druhém trimestru), která 

není kompletně dokončená ani na konci těhotenství a pokračuje postnatálně.  

[20; 23; 27;] 

 

2.1.2 Těhotenství a poporodní období 

Těhotenství představuje stav organismu ženy, který začíná oplozením vajíčka a končí 

porodem nového jedince. Trvá přibližně 280 dní, čili 10 lunárních měsíců, kdy každý 

lunární měsíc má přesně 4 týdny.  

[1; 12] 
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Porod 

V prenatálním období byl člověk absolutně závislý na matce, přijímal od ní výživu 

nezbytnou pro vývoj a růst a byl v děloze chráněn před vnějšími vlivy. Porod je kritickým 

přechodem mezi prenatálním a postnatálním obdobím. Novorozenec se dostává z 

tekutého prostředí o konstantní teplotě (cca 37°C), ve kterém má zajištěn přísun všech 

důležitých látek, výměnu dýchacích plynů a odvod zplodin metabolismu, do plynného 

prostředí proměnlivých podmínek, kde si musí dýchání, trávení a vylučování zajistit sám. 

Kritická je změna vnějších podmínek a nároků na jedince kladených (novorozenec musí 

být prenatálně připraven). U některých druhů je kritický i samotný porod. 

[20; 27] 

 

Šestinedělí 

Je to období ženy po porodu, kdy vše co se v předchozích devíti měsících změnilo, vrací 

zpět do původního stavu. Pro ženy je to velmi náročné období, plné změn a zároveň také 

důležité období sbližování se s miminkem. Během šestinedělí se tzv. zavinuje děloha do 

původní velikosti, dochází také k uzavírání děložního hrdla. Do původního stavu se vrací 

i pochva, svaly pánevního dna získávají zpět svou pružnost a zpevňuje se břišní stěna. 

Tyto 3 jevy se dají výrazně také ovlivnit cvičením. Dále se normalizuje funkce močového 

měchýře, ustupují potíže s vyprazdňováním a pálení žáhy. Klesá objem krve, snižuje se 

tep a srovnávají se hormonální hladiny. Po šestinedělí se také obvykle objeví první 

menstruace. Může se však stát, že se menstruace nedostaví, a to vlivem intenzivního 

kojení, které udržuje vaječníky v klidu.  

[29] 

 

2.1.3 Základní pojmy 

Základní pojmy charakterizující jedince po narození jsou důležité pro pochopení principů 

péče o děti, a to jak časně po narození, tak v dalších fázích vývoje. Statistiky týkající se 

narozených dětí v ČR zpracovává Český statistický úřad (ČSÚ) a Ústav zdravotnických 

informací a statistiky (ÚZIS), pojmy jsou definovány legislativně, případně se řídí výroky 

Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo české odborné autority, kterou 

představuje Česká neonatologická společnost, popřípadě Česká pediatrická společnost. 
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Novorozenecké období = od narození do 28. dne života  

Ihned po porodu nastupuje u novorozence proces adaptace kardiovaskulárního, 

dýchacího, gastrointestinálního, uropoetického, imunitního a nervového systému, 

termoregulace, iontové a vodní rovnováhy.  Novorozenec je vybaven vrozenými reflexy, 

jako je kašlání, zívání, úchop apod., které jsou důležité pro další vývoj a život. Dítě 

reaguje na světlo a tmu, rozpoznává obrysy, ale nevidí ještě detaily. U novorozence je 

dobře vyvinutý hmat a postupně se u něj rozvíjí i čich. Každý novorozenec je 

charakterizován dle délky těhotenství, porodní hmotností a jejich vzájemným vztahem 

(gestační vztah). 

[27; 28; 30] 

 

Tabulka 1 - Klasifikace novorozence dle délky těhotenství 

Dělení Gestační věk* 

Předčasně narozený (nedonošený) novorozenec ˂ 37 týdnů 

Donošený novorozenec 37 - 42 týdnů 

Přenášený novorozenec ˃ 42 týdnů 

* Věk plodu v počtu plně dokončených týdnů počítaný od konce posledního menstruačního 
cyklu matky 

[28] 

 

Tabulka 2 – Klasifikace novorozence dle porodní hmotnosti 

Extrémně nízká porodní hmotnost ˂ 1000 g 

Velmi nízká porodní hmotnost ˂ 1500 g 

 Nízká porodní hmotnost ˂ 2500 g 

 Normální porodní hmotnost 2500 - 4499g 

Vysoká porodní hmotnost (= makrozomní novorozenec) ˃ 4500 g 

[28] 

 

Kojenecké období = od 1 měsíce do 1 roku  

Kojenecké období je charakteristické intenzivním psychomotorickým vývojem, tělesným 

růstem a zráním centrálního nervového systému. Do jednoho roku vyroste kojenec cca 

o 25 cm a jeho tělesná hmotnost se zvýší přibližně na trojnásobek. Během kojeneckého 

období se začíná prořezávat mléčný chrup (6 - 8. měsíc). Kojenec postupně rozlišuje 

osoby a koncem prvního roku začíná mluvit. 
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2.1.4 Novorozenec a kojenec 

Každé dítě je po narození sledováno a hodnoceno dle základní klasifikačních parametrů. 

Toto hodnocení je důležité z hlediska posouzení prenatálního vývoje a také z hlediska 

prognózy případné morbidity nebo mortality. Bezprostředně po porodu se stav každého 

novorozence hodnotí pomocí skóre dle Apgarové. Parametry jsou zaznamenávány v 1., 

5. a 10. minutě po narození. Hodnoceno je 5 vitálních projevů – srdeční frekvence, 

dýchání, svalový tonus, reflexní reaktivita (reakce na podráždění) a barva kůže 

(prokrvení). Každý projev je obodován 2, 1 nebo 0 body (viz. Tabulka 3) a jejich součtem 

se získá celkové skóre. Normálně se projevující novorozenec má skóre v rozmezí 8-10 

bodů. 

[29; 30] 

 

Tabulka 3 – Parametry skóre podle Apgarové 

Vitální projev 
Bodové hodnocení 

2 body 1 bod 0 bodů 

Srdeční 
frekvence 

nad 100/min. 
pod 100/min. 
(bradykardie) 

nepřítomna (asystolie) 

Dýchání 
vydatné a pravidelné, silný 

křik 
nepravidelné, pomalé, 

lapavé 
žádné = apnoe 

Svalový tonus 
normální tonus, flekční 

držení končetin, při pokusu 
o natažení dítě klade odpor 

snížený tonus, nedokonalý 
ohyb končetin, při pokusu 
o natažení dítě klade slabý 

odpor 

vymizelý tonus, končetiny 
bez ohybu, při pokusu o 

natažení dítě neklade 
žádný odpor 

Reflexní 
reaktivita 

živá, aktivní pohyby, reakce 
na manipulaci křikem a 

pohybem 

snížená, reakce na 
manipulaci grimasou nebo 

nevýrazným pohybem 

vymizelá, bez reakcí a 
ohybu 

Barva kůže růžové tělo i končetiny 
tělo růžové, končetiny 

bledé nebo modré 
(akrocyanóza) 

tělo i končetiny bledé nebo 
modré (centrální cyanóza) 

[31] 

 

Tabulka 4 – Výsledky hodnocení skóre dle Apgarové 

bodové skóre hodnocení novorozence řešení 

8 - 10 bodů fyziologický novorozenec 
běžná péče u 

matky 

7 - 4 body lehká porodní asfyxie intermediální péče 

˂ 4 body těžká porodní asfyxie intenzivní péče 

[31] 
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Fyziologický novorozenec  

Fyziologický novorozenec je zdravý, zralý, donošený a eutrofický (adekvátní poměr 

hmotnosti a délky). Prsní bradavky jsou dobře vyvinuté a pigmentované. Chlapci mají 

sestouplá varlata v šourku, u dívek velké stydké pysky překrývají malé. 

 

Tabulka 5: Vybrané znaky fyziologického novorozence 

Kritérium Fyziologické hodnoty Kritérium Fyziologické hodnoty 

Hmotnost 2500 - 4500 g Ušní boltec 
dobře vyvinutá a 
elastická chrupavka 

Délka 48 - 55 cm Vzhled kůže 

růžová, pokrytá 
mázkem, mohou být 
zbytky lanuga 

Obvod 
- hlava 
- hrudník 

32 - 37 cm 
o 1 - 2 cm méně než 
obvod hlavy 

Tělesná teplota 
- v axile 
- v rektu 

36,4 - 36,8 °C 
36,6 - 37,2 °C 

Frekvence dýchání 30 - 60 dechů/min Nehty přesahující konce prstů 

Tepová frekvence 110 - 160 tepů/min Vlasy jemné 

Tlak krve 50 - 75 / 30 - 45 mmHg 
Rýhování plosek 
nohou 

dobře patrné po celé 
ploše 

[35] 

 

Nedonošený novorozenec  

Nedonošený novorozenec je každý novorozenec, který se narodí před ukončeným 37. 

gestačním týdnem. Nedonošení novorozenci tvoří přibližně 5-6 % z živě narozených dětí, 

z toho 1,5 % představují novorozenci s porodní hmotností nižší než 1500 g nebo narození 

před ukončeným 32. gestačním týdnem. Vzhledem k nezralosti je u nedonošených 

novorozenců zvýšené riziko akutních i chronických komplikací, jako je například apnoe, 

bradykardie, syndrom dechové tísně, retinopatie či intrakraniální krvácení. Čím dříve se 

dítě narodí, tím je riziko větší. Těžká neurologická postižení se vyskytují u cca 8 % těžce 

nedonošených. Mezi příčiny nedonošenosti patří vícečetné těhotenství, onemocnění 

matky (hypertenze, diabetes mellitus, infekce, anatomické a funkční poruchy dělohy a 

porodních cest), nedostatečná funkce placenty, infekce nebo vrozené vady plodu. Roli 

mohou hrát také socioekonomické faktory, jako jsou nedostatečná výživa, kouření, 

konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Často není příčina předčasného porodu 

vůbec odhalena.  

[29; 31; 34] 
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Tabulka 6 – Kategorie nedonošenosti 

Kategorie Termín narození Porodní hmotnost 

Lehce nedonošený novorozenec 35. - 36. gestační týden nad 2000 g 

Středně nedonošený novorozenec 32. - 35. gestační týden 1500 - 1999 g 

Těžce nedonošený novorozenec 31. gestační týden 1499 g a méně 

[35] 

 

Přenášený novorozenec  

Je novorozenec narozený po 42. gestačním týdnu. Příčina přenášení není známa. 

Morfologické odlišnosti od donošeného novorozence nejsou příliš výrazné. Přenášené 

děti mají obvykle vyšší porodní hmotnost, dlouhé nehty, hustší a delší vlasy nebo suchou 

kůži. Při přenášení dochází ke stresu plodu, protože se snižuje funkčnost placenty. 

Následná hypoxie může vést k relaxaci análního svěrače, uvolnění smolky (= první 

stolice) do plodové vody a hrozí riziko jejího vdechnutí. S přenášenými novorozenci se 

už ale v současnosti prakticky nesetkáváme, protože jedním z doporučení České 

neonatologické společnosti je odeslat těhotnou ženu nejpozději na počátku 41. 

gestačního týdne do porodnice a následně porod vyvolat.  

 

2.2 VÝŽIVA V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE 

2.2.1 Prekoncepční výživa 

Když žena plánuje otěhotnět a zamýšlí se nad tím, jak může významně přispět k dobrému 

průběhu těhotenství a zdravotnímu stavu svého miminka, je vhodné dodržet zásady tzv. 

prekoncepční výživy.  

Dostatečný příjem základních (makronutrientů) a dalších důležitých látek 

(mikronutrientů) v prekonceprčním období významně snižuje riziko vzniku závažných 

vrozených malformací (rozštěp rtu, rozštěp patra, vznik kónického tvaru hrudníku, 

defekt komorového septa, defekty močového traktu, zkrácení končetin, kongenitální 

hydrocefalus, pylorická stenóza). Dobrá prekoncepční výživa je významná k dosažení a 

udržení optimální tělesné hmotnosti a ovlivňuje i schopnost ženy otěhotnět. Výživa 

ovlivňuje bazální metabolismus a tím spalování živin v těle. Výživa také ovlivňuje tvorbu 

hormonů a brání vzniku chudokrevnosti (anémie) v těhotenství. Obezita matky zvyšuje 

riziko zvýšeného tlaku krve a gestačního diabetu, makrosomie plodu (velkého plodu) a 

s tím spojeným rizikem komplikovaného porodu či nutnosti císařského řezu a konečně 

také riziko obezity dítěte.  
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Během prekoncepčního období je důležité přijímat živiny (nutrienty) v dostatečném 

množství (viz Tabulka č. 8 – Doporučené denní dávky). Doporučený denní příjem kyseliny 

listové je okolo 0,6 mg/den. Příjem nenasycených mastných kyselin v prekoncepčním 

období snižuje riziko předčasného porodu, těhotenské preklampsie a nízké porodní váhy 

novorozence, zabezpečuje bezchybný vývoj neurovizuálních funkcí u plodu (to zamená 

správného vývoje mozku). Je důležitý dostatečný příjem železa (až 35% žen trpí latentní 

sideropenií – nedostetk železa). Anémie (chudokrevnost) je nejlépe zaléčit 

v prekoncepčním období, v době těhotenství se léčí špatně, a pokud přetrvá v 1. a 2. 

trimestru, bývá příčinou předčasného porodu a nízké porodní hmotnosti novorozence. 

V tomto období lze doporučit suplementaci okolo 60 mg železa/den. Dostatečný příjem 

vápníku zvýší jeho podíl v kostře, kterou ochrání před odvápněním v těhotenství a 

v době kojení.  

[2; 3; 26] 

 

2.2.2 Vitaminy a minerály pro kojící ženu  

Pokud je kojící žena zdravá a má dlouhodobě stravu pestrou a vyváženou, obvykle 

žádnou suplementaci nepotřebuje. Nároky na suplementaci se mohou lišit regionálně 

(např. v ČR je v půdě, a tím i ve stravě, velmi častý nedostatek jódu a selenu) a jsou 

ovlivněny zdravotním stavem matky (malabsorpční syndromy, celiakie) a jejími 

stravovacími návyky (vegetariánství, veganství nebo naopak nedostatek ovoce a 

zeleniny). Vzhledem ke stravovacím návykům v ČR se nejčastěji doporučuje doplnění 

vitaminu C a minerálů vápníku a železa (dle zdravotního stavu, např. pokud žena trpěla 

v těhotenství anemií). Česká endokrinologická společnost doporučuje suplementaci 

jodem – 100 µg/den. Mezinárodní organizace pro podporu kojení La Leche League 

doporučuje zaměřit pozornost na dostatečný příjem vitaminu D, železa a vitaminu B12 

(především u vegetariánek a veganek). Mnoho žen užívá vitaminy v těhotenství. Často si 

neuvědomují, že během kojení se nároky organismu na příjem energie, vitaminů, 

minerálů a stopových prvků ještě zvyšují. Dostatečný příjem některých vitaminů, 

minerálů a stopových prvků již během těhotenství je nezbytný pro jejich dostatečnou 

zásobu u kojící matky a dítěte a také pro celkové prospívání dítěte v prvních měsících 

života.  Je na místě užívat přípravky speciálně určené pro kojící ženy a nekombinovat 

více multivitaminových přípravků navzájem (nadměrná suplementace nebo příjem 
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některých lipofilních vitaminů může vést k toxickým projevům – např. vit. A. Vhodnější 

je častější podávání přípravků (2x denně) s nižším obsahem jednotlivých složek než 

jednorázová aplikace vysokých dávek vitaminů.  

Složení mateřského mléka je nejvíce ovlivněno příjmem hydrofilních vitaminů, lipofilní 

vitaminy vytvářejí depozita v tukových tkáních. Mateřský organizmus vyrovnává 

případný deficit v přísunu ze svých rezerv, což se projeví u matky příznaky 

hypovitaminózy - křeče, vypadávání vlasů, lámání nehtů, olupování a popraskání kůže, 

brnění rukou a nohou. Ženy trpící chronickým onemocněním by měly vhodnou 

suplementaci konzultovat s lékařem.  

[26; 40] 

 

Tabulka 7 – Multivitaminy určené pro těhotné ženy 

  Femibion 400 
GS 

Mamavit 
Laktavit Gravital 

Calibrum 
Mami 

Doporučená 
denní dávka 

A - - 600 μg - - 1200 μg 

Beta-karoten - 3 mg 1,8 mg 1,8 mg -   

D - 10 μg 10 μg 10 μg 2,5 μg 5 μg 

E 
13  mg + 12 

mg 
23,5 mg 15 mg 25 mg 10 mg 13 mg 

C 110 mg 120 mg 120 mg 100 mg 100 mg 110 mg 

B1 1,2 mg 1,6 mg 1,2 mg 1,2 mg 1 mg 1,2 mg 

B2 1,6 mg 1,8 mg 1,5 mg 1,7 mg 1 mg 1,5 mg 

B3 15 mg 20 mg 30 mg 30 mg 7,5 mg 15 mg 

B5 6 mg 6 mg 8 mg 10 mg 5 mg 6 mg 

B6 1,9 mg 2,5 mg 1 mg 2 mg 1 mg 1,9 mg 

Biotin 60 μg 150 μg 50 μg 50 μg 15 μg 30 - 60 μg 

Kyselina 
listová 

200 μg 400 μg 400 μg 400 μg 200 μg 600 μg 

B12 3,5 μg 3,5 μg 2 μg 6 μg - 3,5 μg 

Vápník - 162 mg 162 mg 162 mg 100 mg 1000 mg 

Hořčík - 150 mg 40 mg 40 mg 50 mg 310 mg 

Zinek - 10 mg 15 mg 15 mg 5 mg 10 mg 

Jód 150 μg 200 μg 100 μg 150 μg 75 μg 230 μg 

Železo - 20 mg 20 mg 18 mg 10 mg 30 mg 

Selen - 50 μg 50 μg 50 μg - 30 - 70 μg 

Omega - 3 
MK 

200 mg DHA - - - -   

Zdroj: vlastní, [26] 

 



14 

 

2.2.3 Výživa během těhotenství 

Období těhotenství je zatíženo významnými tělesnými změnami, které jsou důležité pro 

vývoj a růst plodu. Dochází k nárůstu tělesné hmotnosti dané velikostí plodu, zvětšením 

dělohy, placentou, zvětšením prsou, zvětšením objemu krve a zadržením tekutin v těle 

a v neposlední řadě nárůstem množství tuku.  

 

První trimestr 

V prvním trimestru nejsou zvýšené nároky gravidního organismu na výživu. Je nutné 

ochránit ženu před působením xenobiotik (látky tělu cizí, jako jsou léky, konzervanty 

apod.) a zabezpečit dostatečný příjem živin (makro i mikronutrientů) pro zdárný vývoj 

embrya a plodu. V tomto období je nezbytné zajistit dostatečný příjem kyseliny listové, 

bílkovin, omega-3 mastných kyselin a železa. Příjem bílkovin by měl být okolo 1g/den, 

důležitý je obsah esenciálních aminokyselin, které jsou základním stavebním kamenem 

nezbytným pro vývoj tkání plodu a také vzhledem k začínajícímu zvětšování některých 

orgánů a tkání, jako např. prsů a dělohy. V období prvního trimestru se zvyšuje hladina 

sérového železa a zároveň obrat, kdy je železo ve zvýšené míře nabízeno placentě a 

plodu, proto je důležité zvýšit příjem železa. Dostatečný příjem je prevencí vzniku 

následné anémie vznikající zpravidla ve druhém trimestru a zároveň chrání před 

potratem. Příjem omega-3 mastných kyselin ovlivňuje vývoj nervové soustavy plodu a 

zároveň významnou měrou stabilizuje těhotenství. Nebytný je také příjem vitaminů, 

v případě ranních nevolností a při nechutenství je vhodná suplementace 

multikompozitními vitaminovými a minerálovými preparáty, které preventivně brání 

jejich nedostatkům.  

[26; 35] 

 

Druhý trimestr 

Vzhledem k narůstajícím nárokům rostoucího plodu je potřebné navýšit příjem energie 

a dalších živin. Důležité je navýšení příjmu vápníku, hořčíku, jódu a železa. Zvýšená 

potřeba vápníku je dána růstem kostry u plodu. Pokud nedojde k pokrytí denních potřeb, 

organismus bude využívat minerální látky ze skeletu, což může v období těhotenství a 

laktace vézt k řídnutí kostí matky (osteopenii a osteoporóze). Dostatečný příjem hořčíku 

v době před 25. týdnem gravidity je spojován ve studiích s nižším výskytem předčasného 

porodu. Hořčík se svými protikřečovými účinky stabilizuje těhotenství a působí i 
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antidepresivně. Pro zvýšené nároky plodu je nutné zabezpečit i dostatečný příjem jódu. 

Plod využívá jód k syntéze hormonů štítné žlázy, které si syntetizuje od 12. týdne 

gravidity sám. Jeho deficit může být příčinou poruchy vývoje mozku a dalších orgánů. 

V druhém trimestru je nutné pohlídat zvýšený příjem železa a v případě nedostatku 

využít suplementace ve formě léků. 

[30; 35] 

 

Třetí trimestr 

Energetické potřeby se zvyšují o cca 450kcal/den. V tomto období je nutné zabezpečit 

dostatečný příjem vápníku, hořčíku, jódu, železa, vlákniny a zinku. Deficit vápníku a 

hořčíku se významnou měrou podílí na vzniku těhotenských obtíží, jako jsou bolesti 

velkých kloubů, křečovité stahy především v lýtkových svalech dolních končetin, 

měnících se nálad, hypertenze, aj. Dostatečný příjem hořčíku v tomto období je důležitý 

jako ochrana před předčasným porodem. Důležité je 3 týdny před očekávaným 

termínem porodu suplementaci vysadit, aby jejich příjem neovlivňoval porodní 

kontrakce. Zvýšené nároky jsou také na příjem vitamínu D, který zabezpečuje 

vstřebávání vápníku. V tomto období je potřebné zvýšit příjem fosfátů pro mineralizaci 

kostry plodu. Dostatečný příjem vitaminu C je v tomto období nezbytný, podílí se na 

syntéze kolagenu a ze strany plodu je relativně velká poptávka. Nedostatečný příjem 

tohoto vitaminu je dáván do souvislosti s mikroskopickými rupturami chorioamniotické 

membrány, které jsou častou příčinou předčasných porodů. Těhotným ženám je 

doporučený příjem vitaminu C v přirozené podobě, kde doporučenou denní dávku lze 

uhradit stravou. Příjem probiotických kultur, např. ve formě fermentovaných mléčných 

výrobků, napomáhá kolonizaci tlustého střeva, chrání před přerůstáním kvasinek a 

zároveň před záněty pochvy (vulvovaginitidami), které jsou v době těhotenství úporné a 

hůře léčitelné. Ochrana vaginálního prostředí je prevencí předčasného porodu, který je 

z 30 % vyvolán infekcemi tohoto prostředí. Rovněž se snižuje výskyt astmatu a alergií u 

dětí porozených přirozeným vaginálním porodem. Dostatečný příjem vlákniny, která 

vedle detoxikačních účinků chrání před zácpou (relativně častý problém těhotných a 

kojících žen). Příjem zinku, podílejícího se na imunitních odpovědích a stabilizaci 

těhotenství, ovlivňuje porodní hmotnost novorozence.  

[2; 3; 30] 
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Tabulka 8: Doporučený příjem vybraných vitaminů, minerálů a stopových prvků pro ženy 

  dospělá žena těhotná žena kojící žena 

A (μg) 700 1200 1400 

D (μg/IU) 5 / 200 5 / 200 5 / 200 

E (mg) 12 13 17 

C (mg) 100 110 150 

B1 (mg) 1 1,2 1,4 

B2 (mg) 1,2 1,5 1,6 

B3 (mg) 13 15 17 

B6 (mg) 1,2 1,9 1,9 

Kyselina 
listová (μg) 

400 600 600 

B12 (μg) 3 3,5 4 

Vápník (mg) 1000 1000 1200 

Hořčík (mg) 310 310 390 

Zinek (mg) 7 10 11 

Jód (μg) 200 230 260 

Železo (mg) 15 30 20 

Selen (μg) 30 - 70 

[22, 26] 

 

2.2.4 Výživa novorozence – Kojení 

Nejlepší formou výživy zdravého novorozence a kojence je mateřské mléko, které 

postačuje jako jediný zdroj výživy do konce 6. měsíce věku dítěte. V kojení je možné 

pokračovat do dvou let věku dítěte i déle, dle potřeby matky a dítěte. Mateřské mléko 

má optimální složení, které se mění podle fyziologických potřeb kojence. Dětem, které 

nemohou být z různých důvodů kojeny, je podávána náhradní kojenecká mléčná výživa. 

Existuje mnoho druhů umělého mléka, z nichž se každé snaží co nejvíce podobat tomu 

mateřskému, ale mateřské mléko zůstává díky obsahu některých živin a obranných látek 

jedinečným. I přes marketingovou propagaci jednotlivých značek umělé kojenecké 

výživy všichni výrobci uznávají (je to zároveň také legislativní povinnost), že kojení je pro 

dítě tou nejlepší variantou.  

[13; 18] 
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Výživu dětí od narození do tří let věku můžeme rozdělit na:  

 výhradně mléčné období - od narození do ukončeného 4. - 6. měsíce, podává 

se mateřské mléko nebo počáteční umělá formule  

 přechodné období - od 4. - 6. měsíce do 12 měsíců, přidávají se nemléčné 

příkrmy (zelenina, ovoce, obiloviny, jogurty, maso)  

 období smíšené stravy - od 1 do 3 let, pro dítě vhodně upravená rodinná strava 

 

Každé dítě by mělo být svou matkou kojeno. Kojení podporuje psychosociální vazbu a 

usnadňuje dítěti vstup do života. Je to přirozený děj, jehož příprava vrcholí během 

těhotenství. Velikost a tvar prsou v tomto procesu hrají jen malou roli. Nejdůležitější je, 

aby byl novorozenec od počátku často přikládán k prsu. Zdravý novorozenec by měl být 

přiložen k prsu co nejdříve po porodu, nejlépe do 30 min a nejpozději do 2 hod, kdy 

stoupá hladina prolaktinu (hormonu ovlivňujícího tvorbu mateřského mléka).  

[8; 13; 18] 

 

Tvorba mléka  

Fáze laktace je možné rozdělit na mamogenezi a laktogenezi.  

Mamogeneze je období prsního růstu, ke kterému dochází kromě puberty i během 

těhotenství. Vlivem hormonu progesteronu nastane zbytnění žlázové tkáně a vlivem 

estrogenů se rozšiřuje vývodný systém mléčné žlázy. Celkově se zvětší velikost i 

hmotnost prsu.  

Laktogeneze je období, kdy prsní žláza rozvíjí svou schopnost tvořit mléko. Můžeme ji 

rozdělit do dvou fází.  

 1. fáze laktogeneze nastává od II. trimestru těhotenství. V období, kdy se začíná 

uplatňovat hormon prolaktin, který startuje tvorbu mleziva. Tvorba mléka je ale nadále 

tlumena vysokými koncentracemi progesteronu a estrogenu.  

 2. fáze laktogeneze nastává porodem placenty, kdy se sníží inhibiční účinek 

cirkulujícího progesteronu a mléko se začne tvořit ve větším množství. V této fázi jsou za 

kojení zodpovědné hormony prolaktin, oxytocin a inhibiční proteiny. Hladinu živin a 

minerálních látek v mléku ovlivňují i další hormony - inzulin, růstový hormon, 

parathormon a kortisol. [21; 36] 
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Denně se syntetizuje přibližně 1000 - 1200 ml mléka. Čím více dítě saje, tím více se mléka 

tvoří. Během prvního týdne po porodu tvoří mléčná žláza prvotní mléko, mlezivo 

(kolostrum), které sice poskytuje méně energie než zralé mateřské mléko, ale obsahuje 

více bílkovin a vitamínů A, E a K, a tak je lépe přizpůsobeno prvotním potřebám dítěte.  

Kolostrum je druhém týdnu života novorozence vystřídáno tzv. přechodným mlékem, 

v němž dochází ke zvýšení obsahu tuku a sacharidů a bílkovina naopak klesá. Zralé 

mateřské mléko se tvoří do třetího týdne po porodu a obsahuje více než sto známých 

látek (Tabulka 9). Produkce mléka ale reaguje i na psychický a fyzický stav. Stres a únava 

snižují tvorbu mléka, protože se zvyšuje hladina dopaminu a noradrenalinu, které 

inhibují syntézu prolaktinu.  

[18; 32] 

 

Tabulka 9: Vybrané látky zastoupené v mateřském mléce 

Bílkoviny Tuky Sacharidy Další látky 

kasein 
α-laktalbumin 
laktoferin 
lyzozym 
interferon 
imunoglobuliny A 
volné aminokyseliny 
(cystein, taurin) 

esenciální 
polynenasycené 
mastné kyseliny 
triacylglyceroly 
(mastné kyseliny 42% 
nasycených, 52% 
nenasycených) 
cholesterol 

laktóza 
galaktóza 
oligosacharidy 
 
 
 

vitamín A, D, K 
kalcium 
železo 
zinek 
 
 

[32] 

Složení mateřského mléka 

V prvních šesti měsících je kojenec schopný přijímat pouze tekutou stravu. Ve většině 

případů matka kojí. Mateřské mléko je jedinečná tekutina. Jeho složení se mění podle 

potřeb dítěte, aby vyhovovalo fyziologickým potřebám kojence během růstu. Hlavními 

složkami mateřského mléka jsou bílkoviny (hlavně alfa-laktalbumin a syrovátková 

bílkovina), sacharidy (laktóza), tuky včetně arachidonové (ARA) a dokosahexaenové 

(DHA) kyseliny tzv. LCPUFA (polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem), 

které jsou důležité pro vývoj mozku a sítnice, dále vitaminy, minerály (Ca, Mg, Zn, Se), 

imunologické složky poskytující dítěti pasivní obranyschopnost (protilátky-nejvíce IgA, 

leukocyty - nejvíce makrofágy), růstové faktory, probiotické bakterie (laktobacily a 

bifidobakterie) a prebiotika (oligosacharidy).  

[8; 11; 13; 37] 
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Oproti mléku kravskému tvoří 80% bílkovin mateřského mléka syrovátka a jen 20% 

kasein, který má sice vyšší sytící efekt, ale může být v některých případech pro 

déletrvající přetrvávání v žaludku dětmi hůře tolerován. Mateřské mléko se považuje za 

hypoalergenní, protože neobsahuje významný alergen kravského mléka – β-

laktoglobulin. V některých případech (tzv. alergie na bílkovinu kravského mléka u 

kojeného dítěte) mohou stopy β-laktoglobulinu pronikat i do mateřského mléka a 

způsobovat tak projevy obdobné alergii na bílkovinu kravského mléka v období po 

zavedení mléčných výrobků. Bílkoviny také představují důležitou složku imunitního 

systému dítěte. Například látka laktoferin na sebe váže atomy železa a brání tak jejich 

využití bakteriemi. Podobně působí i lyzozym, který má schopnost enzymaticky štěpit 

některé bakterie a viry.  

Obsah tuku v mateřském mléce tvoří 50% energetické potřeby kojence. Polynenasycené 

mastné kyseliny jsou nezbytné pro správný vývoj mozku a tvorbu myelinových obalů 

jeho bílé hmoty.  

Základní sacharid mateřského mléka je laktóza, dále pak malé množství galaktózy a 

oligosacharidů. Ty jsou nezbytné pro správný vývoj střevního bakteriálního ekosystému 

a brání navázání některých nebezpečných bakterií na střevní stěnu. 

Obsah vitaminu D je v mateřském mléce poměrně nízký a stejně tak je nízký i obsah 

vápníku. Vitamin K, faktor významný pro srážlivost krve, je hojně zastoupen v kolostru, 

poté jeho produkce klesá a nastupuje tvorba bakteriemi v tlustém střevě. 

 [8; 32; 37] 
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Tabulka 10 – Složení mateřského mléka (ve 100ml) 

Složka   Mlezivo Zralé mléko Složka   Mlezivo Zralé mléko 

Energie kcal 56 75 Mangan ng 1100 712 

Bílkoviny g 2,6 1,1 Vitamín A μg 169 69 

Tuky g 2,9 4,5 Vitamín D ng neuvedeno 67 

Sacharidy g 4,9 7 Vitamín E μg 1100 278 

Cholesterol mg 28 25 Vitamín K ng neuvedeno 483 

Sodík mg 54 13 Vitamín C mg 7,2 6,5 

Draslík mg 64 47 Vitamín B1 μg 10 15 

Vápník mg 29 29 Vitamín B2 μg 30,2 38 

Fosfor mg 16 15 Vitamín B6 μg neuvedeno 14 

Hořčík mg 3 3 
Kyselina 
listová 

μg neuvedeno 8 

Železo μg 48 58 Niacin μg neuvedeno 170 

Zinek μg neuvedeno 134 
Kyselina 

pantotenová 
μg neuvedeno 210 

Jód μg neuvedeno 5 Vitamín B12 ng neuvedeno 50 

Selen μg 1 3 Biotin ng neuvedeno 580 

[38; 39] 

 

Výhody kojení pro dítě 

Prostřednictvím ochranných látek obsažených v mateřském mléce (imunoglobulin A, 

laktoferin, lyzozym, oligosacharidy) je dítě s nedostatečně vyvinutým imunitním 

systémem chráněno proti některým infekcím. Kojení v prvních měsících života 

významně snižuje frekvenci zánětů nosohltanu a středouší či zánětů dutin. Kojení je také 

preventivní při průjmových onemocněních. 

Kojení prokazatelně snižuje riziko rozvoje atopického systému a bronchiálního astmatu. 

Zavádění složek potravy, které mohou vyvolat alergické reakce v období tzv. 

imunologického okna (4. – 6. měsíc) snižuje riziko potravinových alergických reakcí, 

včetně alergie na pšenici. Dále se zdá, že zavedení lepku ještě v době kojení je i určitou 

prevencí celiakie.  

Ukazuje se, že časná výživa dětí je zásadní pro tzv. nutriční programování, které může 

mít v některých případech za následek rozvoj civilizačních chorob. Bylo prokázáno, že 

kojení snižuje riziko obezity, cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny 

cholesterolu v pozdějším věku. Kojení také snižuje riziko rozvoje syndromu náhlého 

úmrtí novorozence. 

[32; 33] 
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2.2.5 Farmakoterapie kojící ženy  

Konkrétní látka a faktory podílející se na přechodu léčiv do mléka jsou zásadní při 

racionálním rozhodování, zda přerušit či nepřerušit kojení. Vzhledem k doporučení 

ohledně doby kojení, je udržení laktace i přes současnou farmakoterapii alespoň do 4 

měsíců věku dítěte esenciální a je vhodné se vyvarovat neopodstatněného přerušení 

laktace v případě, že zdraví dítěte není ohroženo. 

Do mateřského mléka obecně procházejí lépe léky:   

 s nižší molekulární hmotností (˂ 500 Da, např. ethanol) - jsou pak schopné projít 

pasivní difuzí nebo mezibuněčnými prostory 

 s vyšší rozpustností v tucích (lepší prostup z krve přes membrány a zároveň 

jejich kumulace v mléce, více ve zralém mléce než v kolostru) – sulfonamidy 

 s nižší vazbou na plazmatické proteiny (např. lithium, diazepam) 

 povahy slabé kyseliny, např. fenytoin, peniciliny, sulfonamidy (pH plasmy je 

mírně zásaditější než pH mateřského mléka, proto lépe přechází a dochází ke kumulaci), 

 které mají aktivní přenašeč přes membránu do alveolů v prsu (nitrofurantoin, aciklovir, 

cimetidin) 

 jejichž plazmatická koncentrace je vysoká – čím vyšší koncentrace (dávka) léku 

v krvi, tím více do mléka přechází. Záleží však také na dalších faktorech vyjmenovaných 

v tomto oddíle – platí to tedy zejména pro malé molekuly povahy slabé kyseliny a/nebo 

s vyšší rozpustností v tucích, pokud se však jedná o velkou molekulu, pro kterou není 

aktivní přenašeč přes membránu do mateřského mléka, tak ani vyšší koncentrace vliv 

mít nebude. Zároveň je tím řečeno, že pokud léčivo po aplikaci nepřechází do krve (= 

lokální účinek u některých topických léků, látky procházející bez vstřebání GIT apod.), 

jeho výskyt nelze předpokládat ani v mateřském mléce.  

[4; 39] 

 

Další faktory podílející se na množství léčiva v mateřském mléce:  

 Doba podání léku v závislosti na kojícím režimu – ve chvíli, kdy dochází k 

maximální koncentraci léčiva v krvi matky, dochází také k jeho nejintenzivnějšímu 

přestupu do mléka – pro většinu léků je to během 1-3 hodin od podání léku (proto kojení 

těsně před/po podáním léku a preference výběru léků s krátkým poločasem). Výjimkou 

je kofein, který maxima dosahuje během 30 minut od vypití kávy. Často se jedná o 
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oboustranný proces - při poklesu hladiny léčiva v krvi dochází také k jeho přestupu z 

mateřského mléka zpět do krve.  

 Denní produkce mléka – čím méně se mléka denně vytvoří, tím je obvykle menší 

množství léku, které se dostane skrze kojení do organismu dítěte. Dochází rychleji k 

nasycené koncentraci v mléce, díky které už více léku nemůže přejít = menší dávka (záleží 

však opět na dalších faktorech, viz výše).  

 Stadium laktace – kolostrum má jiné složení a vlastnosti než zralé mléko 

(důležitý zejména podíl lipidů – zralé mléko více), navíc jsou v prvních dnech kojení 

mezibuněčné prostory v alveolech prsní žlázy větší a dochází tak k většímu prostupu 

látek i o vyšší molekulové hmotnosti (produkce kolostra je však nízká, a proto celková 

koncentrace případného léku je i přes velkou prostupnost malá), stejně tak se mění 

rychlost prostupu léčiv do předního (méně lipidů) a zadního mléka. 

 Biologický poločas – pokud je léčivo rychle metabolizováno játry či vylučováno 

ledvinami, je jeho dávka, která stihne přejít do mléka nižší než u léčiv, které mají dlouhý 

poločas a udržují se dlouho v krevní cirkulaci. Schopnost metabolizovat léky tkáněmi 

prsní žlázy zatím nebyla dostatečně studována. 

 Pokud je léčivo přecházející do mateřského mléka těžce vstřebatelné při p. o. 

podání, pak se opět významně snižuje riziko nežádoucích účinků na kojené dítě (pokud 

nevyvolává GIT obtíže).  

[3; 4] 

 

Z hlediska potenciálního rizika vlivu medikace kojící matky na dítě se léky řadí do tří 

kategorií:  

1. Nízké riziko – děti ve věku 6-18 měsíců, které už mají dostatečně vyvinuté metabolické 

a eliminační mechanismy  

2. Střední riziko – děti mladší 4 měsíců s různými zdravotními obtížemi (poporodní 

komplikace, GIT anomálie, hepatitida a jiné metabolické problémy)  

3. Vysoké riziko – předčasně narozené děti, novorozenci, děti s nestabilním zdravotním 

stavem nebo děti s porušenou renální funkcí. 

 

Nejvíce nežádoucích účinků způsobí léky, které ovlivňují centrální nervový systém 

(antipsychotika, antidepresiva, antiepileptika, antimigrenika), a to především spavost, 

slabé sání, nepřibývání na váze, bolesti bříška, neklid. Vzácněji se může vyskytnout 
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žloutenka. Většina antibiotik může u dítěte vyvolat dysmikrobii s průjmem, zřídka bývá 

alergická vyrážka (běžná ATB, tzn. především peniciliny a cefalosporiny, však nejsou 

překážkou kojení a dítětem bývají obvykle tolerována). Antihistaminika mohou působit 

buď útlum, nebo častěji zvýšenou dráždivost. Jen vzácně však bývají skutečnou 

překážkou v kojení.  

[39] 

 

Fytoterapie a kojení  

S fytoterapií se expedient setkává zejména v souvislosti s podporou tvorby mléka, tzv. 

laktagogy (benedikt lékařský, jestřabina lékařská, kmín kořenný, ostropestřec 

mariánský, ostružiník maliník, pískavice řecké seno ad.). Některé se ale nehodí pro 

dlouhodobé užívání ve vyšších dávkách. Např. fenykl, anýz, kmín – obsahují 

methyleugenol a estragol, kde byl na zvířatech ve vyšších dávkách potvrzen karcinogenní 

a mutagenní efekt. [5] 

 

2.2.6 Výživa kojence- odstavení a příkrmy 

Odstavení od prsu je více než jen ukončení kojení. Končí období, kdy je matka téměř 

jediným zdrojem života. Dle doporučení WHO je ideální kojit do 6 měsíců. Mateřské 

mléko navíc od 7. měsíce většinou nestačí k tomu, aby pokrylo potřeby růstu dítěte a 

chránilo je před většinou nemocí. Společně s věkem se také zvyšuje pohyblivost dítěte, 

což vyžaduje i zvýšený energetický příjem. Jakmile již mateřské mléko nedokáže nasytit 

a poskytnout dítěti všechny živiny (především vitamíny A, C a D) je třeba zavést do 

jídelníčku běžné potraviny, které splní energetické nároky dítěte. Proto je tato doba 

vhodná pro podání komplementární (běžné) stravy. Trávicí systém je dostatečně 

vyvinutý a připravený na změnu stravování. Komplementární výživa se rozděluje na 

přechodnou stravu – určená speciálně pro kojence, odpovídá jeho fyziologickým a 

nutričním potřebám, a na rodinnou stravu – jídla pro starší kojence a batolata, která 

mohou konzumovat i další členové rodiny. Doba odstavování je tedy přechod z kojení na 

smíšenou stravu. Růst dítěte je v tomto období pomalejší, ale vývoj pokračuje intenzivně 

dále. Zralost k odstavování je individuální a musí se k němu přistupovat nenásilně. 

Předčasné odstavování je navíc riskantní z důvodu možného vzniku potravinové 

nesnášenlivosti a alergie.  

[7; 11; 41] 
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Příkrmy – nemléčná strava 

Nemléčný příkrm je složka ve výživě, která je viskóznější než mléko, později je ve formě 

hrudek a větších kousků. Předpokladem k zavádění příkrmů je určitá zralost dítěte – sedí 

s oporou a zvládne spolknout i tužší stravu. U plně kojených dětí je nejvhodnější doba k 

zavádění příkrmů dokončený 6. měsíc, dolní věková hranice k zavádění příkrmů je 

dokončený 4. měsíc života. Při zavádění příkrmů před 4. měsícem může dítě ohrozit 

rozvojem alergií. Předčasné přikrmování je spojené hlavně s riziky. Nutný přechod k 

nemléčným příkrmům z hlediska výživového a psychického vývoje dítěte je v druhém 

půlroce.  Pokud má dítě silnou alergickou dispozici, lze posunout zavedení příkrmu až do 

ukončeného 7. – 8. měsíce.  

[7; 15] 

 

Při zavádění příkrmů by měla matka začínat s monokomponetním zeleninovým pyré, z 

nedráždivé zeleniny (mrkev, hrášek, dýně). Zelenina se nabízí rozmělněná, nejlépe 

vařená a neosolená (lépe stravitelné a riziko vzniku alergie klesá). Též může zeleninové 

pyré zamíchat do mléka. Za 2 - 4 dny lze podat dítěti další druh zeleniny například 

brambor, brokolici, květák. Časový rozestup je důležitý pro rozpoznání případné 

nesnášenlivosti některé nové potraviny. Pokud se u dítěte do týdne objeví alergická 

reakce (vyrážka, suchý ekzém, opruzení, zvracení) na nové jídlo, jé lépe matku edukovat 

o nutnosti vyřazení konkrétní potravy na nějaký čas.  Zeleninu, kterou dítě dobře 

toleruje, může matka v další fázi zkombinovat s masem. Maso je důležitý zdroj železa, 

bílkovin a mastných kyselin pro organismus.  

Během třetího týdne nahradí nemléčný příkrm jednu mléčnou porci. Jednou týdně je 

vhodné nahradit maso zeleninovou polévkou se slepičím žloutkem, ten musí projít 

varem, tak se odstraní riziko přenosu bakteriální nákazy. Do jednoho roku není pro dítě 

vhodný vaječný bílek (silný alergen).  

Po masozeleninovém příkrmu může matka zařadit ovocné pyré, rýžové a později i obilné 

kaše, nahradí tak dopolední a večerní porci mléka. Začíná opět s monokomponentním 

pyré z nedráždivého ovoce (jablka, hrušky, banán), stejně jako u zeleniny i u ovoce každý 

nový druh je lépe podávat s časovým odstupem. Ovocné pyré není potřeba přislazovat, 

může se smíchat s neslazeným jogurtem.   
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Matka by měla být poučena, že citrusové plody (pomeranče, mandarinky, citróny a 

grepy), kiwi, ananas se dětem do 1 roku nepodávají. Opatrně by se mělo začínat s 

rybízem, broskvemi, borůvkami, malinami, toto ovoce obsahuje velké množství kyselin. 

Působí agresivně na dětskou sliznici žaludku. Třešně a švestky se nabízejí dětem v prvním 

roce bez pecek, bez slupek ve formě kompotů.  

Není nutné jídla solit, nějak kořenit ani přislazovat. Slaná jídla zatěžují ledviny, které u 

kojence teprve dozrávají. Nadbytečný cukr též zatěžuje organismus a zvyšuje kazivost 

zubů.  

[15; 17; 33] 

 

2.3 DOPLŇUJÍCÍ VÝŽIVA NOVOROZENCE A KOJENCE 

Základní farmakoterapie novorozence a kojence 

Novorozenci, zvláště pak předčasně narození (< 37 týdnů), mají nízké zásoby vitamínů, 

a to především vitamínů rozpustných v tucích (D, K), kyseliny listové a železa. Tyto 

vitamíny se podávají jako přídavek k mateřskému nebo k počátečnímu mléku, aby se 

zabránilo projevům nedostatku. 

 

Vitamin K má rozhodující vliv na srážlivost krve. Ze střev se vstřebává do jater, kde 

aktivuje mnoho faktorů ovlivňujících krevní srážlivost. Novorozenci mají v okamžik 

porodu jen nízký obraz vitaminu K, který v prvních týdnech života ještě mírně klesá. 

Jejich střeva zpočátku nejsou schopna vitamin K samostatně tvořit. Kojené děti získávají 

část tohoto životně důležitého vitaminu z mleziva (první mléko, které se tvoří hned po 

porodu), které je na vitamin K nejbohatší. Děti krmené umělým mlékem získávají vitamin 

K z kojenecké výživy. Množství vitaminu K obsažené v mléce však není dostatečné a 

existuje nebezpečí vzniku krvácivých stavů – v nejhorším případě krvácení do mozku 

s těžkými následky. Aby se toto nebezpečí eliminovalo, podává se všem novorozencům 

vitamin K preventivně. Vitamin K se většinou podává ve formě kapek (Kanavit). 

 

Vitamin D je pro tělo důležitý především kvůli správné stavbě a růstu kostí. Má-li ho 

organismus nedostatek, může se rozvinout onemocnění zvané křivice, které se projevuje 

deformacemi kostí. Část potřebného denního množství vitaminu D je obsažena v běžné 

potravě, další část si tělo vytváří samo. K tomu je však potřeba, aby byla pokožka 
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vystavena slunečnímu svitu. Většinou je pro jeho nedostatek podáván kojenci od 

druhého týdne vitamin D v denní dávce 600-800MJ, což odpovídá intenzitě slunečního 

svitu. 

 

Fluorid se užívá kvůli prevenci zubního kazu, je důležitým faktorem pro vytvoření pevné 

zubní skloviny. Většinou se užívá ve formě tablet, a to až do šestého, nejlépe však až do 

dvanáctého roku života.  

Novorozenec si vytváří zásoby železa během těhotenství a ty mu vydrží až do 6. měsíce 

věku, kdy se začne zavádět komplementární výživa. Hladina železa u novorozence je tedy 

úměrná délce jeho nitroděložního života. Nedostatek železa se projevuje nízkou 

hladinou hemoglobinu, která se zejména u předčasně narozených dětí může rozvinout 

v sideropenickou anémii. Výskyt anémie se v posledních letech výrazně snížil díky 

fortifikaci kojenecké výživy železem. V našich podmínkách se nejčastěji používá síran 

železnatý. Podává se preventivně u předčasně narozených od 4. – 6. týdne věku v dávce 

1-2 mg/kg/den per os do 1 roku věku. Mělo by se podávat nalačno 30 - 60 min před 

jídlem nebo 2 hod po jídle. Je-li lék podáván při jídle, je jeho absorpce snížená až 8krát.  

[6; 9; 28] 

 

Náhradní kojenecká výživa 

Náhradní kojenecká výživa je určena pro děti, které nemohou být z různých důvodů 

kojeny. Optimálním způsobem výživy v prvním půlroce života je kojení. Umělá výživa je 

indikována až po selhání všech snah o zahájení a udržení laktace. Složení, označování, 

podmínky a způsob použití umělé kojenecké výživy určuje předpis Evropské unie 

(2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o 

změně směrnice 1999/21/ES), který zapracovává vyhláška 54/2004 Sb. O potravinách 

určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Tato vyhláška definuje počáteční 

kojeneckou výživu, pokračovací kojeneckou výživu a zvláštní druhy kojenecké výživy. 

Zákon 40/1995 Sb. O regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 468/1991 Sb. O 

provozování rozhlasového a televizního vysílání omezuje reklamu především na 

počáteční kojeneckou výživu. Reklama nesmí uvádět, že náhradní kojenecká výživa je 

stejně dobrá nebo lepší než mateřské mléko a nesmí být poskytovány slevy, vzorky nebo 

dary na podporu prodeje umělé výživy.  

[14; 20] 
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2.3.1 Umělá mléka 

Složení kojeneckých formulí se řídí direktivitou Evropské unie. Složení kojenecké výživy 

musí splňovat požadavky na mikrobiologickou čistotu, obsah reziduí pesticidů a obsah 

přídatných a pomocných látek. Referenční tekutinou pro složení kojenecké výživy je 

mateřské mléko. Komponenty umělé výživy jsou bílkoviny, sacharidy, lipidy, minerály, 

vitamíny a některá jsou obohacena o probiotika (bakterie mléčného kvašení, 

bifidobakterie) a prebiotika (oligosacharidy).  

Výroba těchto formulí je velmi složitá a technologicky náročná. Je jednoznačně určeno, 

jak má být mléko označeno, součástí textu by měly být informace o způsobu přípravy. 

Počáteční i pokračovací kojenecká výživa se vyrábí z bílkovin kravského nebo kozího 

mléka, z hydrolyzovaných bílkovin a z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve 

směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka. Při výrobě sušeného mléka nejsou 

pasterizační teploty ani v závěrečné fázi sušení překračovány. Teplota nepřesahuje 68°C. 

Dávky vitamínů jsou voleny tak, aby splňovaly deklarované hodnoty i na konci expirační 

doby, přidávají se až po vychlazení mléčného prášku, vše je prováděno za aseptických 

podmínek. Do umělé kojenecké výživy se přidává železo v několikanásobně větším 

množství, než je v mateřském mléce, jelikož jeho vstřebatelnost je oproti mateřskému 

mléku nižší. Výrobní proces se odehrává v uzavřeném prostoru, plnění prášku se provádí 

v přetlakové atmosféře filtrovaného vzduchu, dusíkem je pak následně vypláchnut 

zbytkový vzduch v obalu před jeho uzavřením, vytváří tak ochranou atmosféru po dobu 

trvání expirační doby.  

[8; 23; 24; 41] 

 

2.3.2 Počáteční kojenecká výživa  

Počáteční kojenecká výživa se mezinárodně označuje IF (infant formula) a je určena pro 

děti ve věku 0 - 6 měsíců. Na obalu je vyznačena číslicí 1 (např. Nutrilon 1). Musí mít 

vyznačeno upozornění, že kojení má přednost před výrobky kojenecké výživy, a že 

přípravek má být užíván pouze na doporučení lékaře nebo jiné kvalifikované osoby 

(farmaceut). Na obalu nesmí být obrázky kojenců, termíny "humanizovaný", 

"maternizovaný", "upravený" a nesmí uvádět informace, které by mohly odrazovat od 

kojení. Počáteční formule plně kryje energetické nároky kojence, přičemž tuky pokryjí 

50 %. Musí obsahovat vyhláškou stanovené množství kyseliny linolové (ω-6-PUFA) a α-



28 

 

linolenové (ω-3-PUFA) a mohou se přidávat tzv. LCPUFA, což jsou polynenasycené 

mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (DHA, AA) důležité pro rozvoj mozku. V počáteční 

formuli se používá adaptovaná bílkovina kravského mléka s upraveným poměrem 

syrovátky a kaseinu (poměr je ≥ 50:50), která se více podobá mateřskému mléku s 

poměrem syrovátky a kaseinu 70:30.  

 Adaptovaná bílkovina je lépe stravitelná a vhodná pro nedonošené děti.  

 Neadaptovaná bílkovina kravského mléka má tento poměr 20:80, má lepší sytící 

účinek a používá se u hladovějších dětí u pokračovacích formulí (plus, forte). 

[24; 38] 

 

Tabulka č. 11 – Přehled počátečních formulí od firem Nutricia, Hero a Nestlé 

Výrobce 
Název 

produktu 
Určeno pro Typ mléka 

Určeno 
kdy 

poznámka o obsahu 

Nutricia 

Nutrilon 1 
Pronutra 

vhodná volba pokud 
miminko již není, nebo 

nemůže být plně kojeno 
počáteční 

od 
narození 

obsahuje omega 3 a omega 6 
mastné kyseliny,  unikátní 
klinicky testovanou směs 

prebiotických oligosacharidů 

Nutrilon 1 
Pronutra 

Good Sleep 

vhodná volba pokud 
miminko již není, nebo 

nemůže být plně kojeno, 
určeno pro podávání 

před spánkem 

počáteční 
od 

narození 

obsahuje omega 3 a omega 6 
mastné kyseliny,  unikátní 
klinicky testovanou směs 

prebiotických oligosacharidů 

Nutrilon 1 
Profutura 

vhodná volba pokud 
miminko již není, nebo 

nemůže být plně kojeno 
počáteční 

od 
narození 

obsahuje unikátní směs dobře 
využitelných tuků s přidanou 

DHA 

Nutrilon 1 
ProExpert 

HA 

při snižování rizika vzniku 
alergie na bílkovinu 
kravského mléka a 

souvisejících projevů 
alergických onemocnění 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje částečně 
hydrolyzovanou (naštěpenou) 

bílkovinu, unikátní směs 
prebiotických oligosacharidů, 

LCP mastné kyseliny 

Nutrilon 1 
ProExpert 

Omneo 
Comfort 

při zácpě, drobném 
ublinkávání, špatné 

snášenlivosti standardní 
stravy 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje částečně 
hydrolyzovanou (naštěpenou) 
bílkovinu, směs tuků Betapol 
(změkčuje stolici), unikátní 

směs prebiotických 
oligosacharidů, LCP mastné 

kyseliny 

Nutrilon 1 
AR 

při ublinkávání 
počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje karubin (zahušťuje 
obsah žaludku) a LCP mastné 

kyseliny 

Nutrilon 1 
ProExpert 

Colics 
při kojeneckých kolikách 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje částečně 
hydrolyzovanou (naštěpenou) 

bílkovinu, unikátní směs 
prebiotických oligosacharidů, 

LCP mastné kyseliny, směs 
bramborového a kukuřičného 
škrobu (pro mírné zahuštění 

mléka) 
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Nutrilon 1 
ProExpert 

Allergy Care  

při alergii na bílkovinu 
kravského mléka 

(významně snižuje riziko 
alergické reakce) 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje extenzivně 
hydrolizované bílkoviny, 

unikátní směs prebiotických 
oligosacharidů, LCP mastné 

kyseliny 

Nutrilon 1 
ProExpert 

Allergy 
Digestive 

Care 

při poruchách trávení a 
vstřebávání a při alergii 
na bílkovinu kravského 

mléka 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

MCT tuky (pomáhají 
vstřebávání), extenzivně 

hydrolizované bílkoviny, LCP 
mastné kyseliny 

Nutrilon 1 
ProExpert 

Low Lactose 

při částečné nebo úplné 
nenášenlivosti mléčného 

cukru (laktózy) a pro 
realimentaci po průjmech 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje pouze stopové 
množství laktózy (eliminuje 

potíže s jejím trávením), MCT 
tuky, navýšené množství 

minerálních látek 

Nutrilon 1 
ProExpert 
Nenatal 

při výživě předčasně 
narozených dětí 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje živiny pro podporu 
růstu, LCP mastné kyseliny, 
unikátní směs prebiotických 

oligosacharidů 

Hero 

Sunar 
Premium 1 

pro miminka, která 
nemohou být plně 

kojena, jako jediný zdroj 
výživy 

počáteční 
od 

narození 

obsahuje mléčný tuk a unikátní 
kombinaci látek a vitamínů 
přirozeně se vyskytující v 

mateřském mléku 

Sunar 
Complex 1 

pro miminka, která 
nemohou být plně 

kojena, jako jediný zdroj 
výživy 

počáteční 
od 

narození 

obsahuje mléčný tuk a unikátní 
kombinaci látek a vitamínů 
přirozeně se vyskytující v 

mateřském mléku 

Sunar 
Expert 

AR&Comfort 

u dětí se zažívacími 
potížemi (při ublinkávání, 

při zácpě) 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje karubin, který 
přispívá k zahuštění obsahu 

žaludku a tím ke snížení počtu 
ublinkávání 

Sunar 
Expert HA 

pro děti, které mají 
genetickou dispozici k 

rozvoji alergie 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek, které se přirozeně 

vyskytují v mateřském mléce 

Nestlé 

BEBA 
Optipro 1 

určeno pro kojence od 
narození, nemohou-li být 

kojeni 
počáteční 

od 
narození 

obsahuje probiotika Bifidus 
Lactis a směs bílkovin získanou 

procesem Optipro 

BEBA 
Optipro 

Comfort 1 

určeno pro kojence od 
narození, nemohou-li být 

kojeni 
počáteční 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek získaných procesem 

Optipro, probiotické bakterie 
L. reuteri, prebiotickou směs, 

vitamíny a minerály 

BEBA 
Optipro HA 

1 

určeno pro děti s alergií v 
rodinné ananmnéze 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje částečně 
hydrolizované bílkoviny 

získané procesem Optipro HA, 
probiotické bakterie L. reuteri, 

DHA/ARA mastné kyseliny, 
nukleotidy, vitamíny a 

minerální látky  

BEBA A.C. 
určeno k dietnímu 

postupu při kolikách 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek získané postupem 

Optipro HA, obsahuje 
probiotické bakterie L. reuteri 

BEBA A.R. 1  
určeno k dietnímu 

postupu při ublinkávání 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek získané postupem 

Optipro HA, obsahuje 
probiotické bakterie L. reuteri, 

škrob k zahuštění výživy 
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BEBA AL 110 

určeno pro miminka, 
která nejsou schopna 

zpracovat laktózu 
(pravděpodobně trpí 

laktózovou intolerancí) 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek získané postupem 

Optipro HA, obsahuje 
probiotické bakterie L. reuteri 

PreBEBA 1 

hypoalergenní kojenecké 
mléko, které poskytuje 
dostatečné množství 
nutričních látek na 

pokrytí výživových potřeb 
nedonošených 

novorozenců a kojenců s 
nízkou porodní 

hmotností 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje vysoce kvalitní 
hydrolizovanou směs bílkovin 
Optipro HA a polynenasycené 

mastné kyseliny s dlouhým 
řetězcem LC-PUFA, které se 
nachází v mateřském mléce 

PreBEBA 2  

určen pro nedonošené 
děti, dětí s nízkou 

hmotností nebo děti 
nepřibírající na váze 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

hypoalergenní přípravek k 
obohacování mateřského 
mléka, obsahuje vitamíny, 

minerální látky a stopové prvky 

PreBEBA 2 
Discharge 

hypoalergenní kojenecké 
mléko, které poskytuje 
dostatečné množství 
nutričních látek na 

pokrytí výživových potřeb 
nedonošených 

novorozenců a kojenců s 
nízkou porodní 

hmotností po propuštění 
z nemocnice 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje vysoce kvalitní 
hydrolizovanou směs bílkovin 
Optipro HA a polynenasycené 

mastné kyseliny s dlouhým 
řetězcem LC-PUFA, které se 
nachází v mateřském mléce 

BEBA 
Sesnsitive 

při zácpě a drobných 
zažívacích potížích 

počáteční 
/ speciální 

od 
narození 

obsahuje unikátní kombinaci 
složek získané postupem 

Optipro HA, obsahuje 
probiotické bakterie L. reuteri 
a unikátní prebiotickou směs 

oligosacharidů 

Zdroj: vlastní 

 

2.3.3 Pokračovací kojenecká výživa  

Pokračovací kojenecká výživa se mezinárodně označuje FOF (follow-on formulae) a je 

určena dětem od ukončeného 6. měsíce až do 36. měsíce. Na obalu je označena číslicí 2 

(např. Nutrilon 2). Nekryje plně nároky kojence a používá se jako součást smíšené stravy 

po zavedení nemléčných příkrmů při nedostatku mateřského mléka. Neměla by být 

podána, pokud je kojenec výlučně na mléčné stravě. Obsahuje plnotučné kravské mléko 

se sníženým obsahem bílkovin a je obohacená o minerály, stopové prvky a vitamíny. 

Pokračovací výživa pro starší kojence a batolata se označuje také jako “growing-up milk” 

nebo “toddlers milk” (batolecí mléka označená číslicí 3,4). 

[14; 38] 
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Tabulka č. 12 – Přehled pokračovacích formulí od firem Nutricia, Hero a Nestlé 

Výrobce 
Název 

produktu 
Určeno pro Typ mléka 

Určeno 
kdy 

poznámka o obsahu 

Nutricia 

Nutrilon 2 
Pronutra 

pro správný 
vývoj a růst 

pokračovací 
od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje omega 3 alfa 
mastné kyseliny,  unikátní 
klinicky testovanou směs 

prebiotických 
oligosacharidů, vitamíny A, 

C a D 

Nutrilon 2 
Pronutra 

Good night 

určeno pro 
podávání před 

spánkem 
pokračovací 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje omega 3 alfa 
mastné kyseliny,  unikátní 
klinicky testovanou směs 

prebiotických 
oligosacharidů, vitamíny A, 

C a D 

Nutrilon 2 
Profutura 

vhodné pro 
děti s citlivým 

zažíváním 
pokračovací 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje unikátní směs 
dobře využitelných tuků s 
přidanou DHA, unikátní 

klinicky testovanou směs 
prebiotických 

oligosacharidů, vitamíny A, 
C a D 

Nutrilon 2 
ProExpert 

HA 

určena pro 
děti, které mají 

alergii v 
rodinné 

anamnéze 
(např. atopický 
ekzém, astma, 
senná rýma) 

pokračovací/ 
speciální 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje částečně 
naštepenou bílkovinu, 

vitamíny A, C a D, unikátní 
směs prebiotických 

oligosacharidů, LCP mastné 
kyseliny 

Nutrilon 2 
ProExpert 

Omneo 
Comfort 

pro děti s 
drobnými 
zažívacími 

potížemi (při 
zácpě, 

drobném 
ublinkávání, 

špatném 
snášení 

standardní 
kojenecké 

mléčné výživy) 

pokračovací/ 
speciální 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje částečně 
hydrolyzovanou 

(naštěpenou) bílkovinu, 
směs tuků Betapol 

(změkčuje stolici), unikátní 
směs prebiotických 

oligosacharidů, LCP mastné 
kyseliny 

Nutrilon 2 
AR 

při výživě 
kojenců, kteří 

ublinkávají 

pokračovací/ 
speciální 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje karubin 
(zahušťuje obsah žaludku), 

LCP mastné kyseliny, 
vitamíny A, C a D  
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Nutrilon 2 
ProExpert 

Allergy Care 

při alergii na 
bílkovinu 
kravského 

mléka 
(významně 

snižuje riziko 
alergické 
reakce) 

pokračovací/ 
speciální 

od 6 - 12 
měsíců 

obsahuje extenzivně 
hydrolizované bílkoviny, 

unikátní směs prebiotických 
oligosacharidů, vitamíny A, 

C a D 

Sunar 

Sunar 
Standatd 2 

pro správný 
vývoj miminka, 

vhodné jako 
součást 

smíšené stravy 

pokračovací 
od 6. 

měsíce 
zajišťuje přísun vše 

základních důležitých látek 

Sunar 
Complex 2 

pro správný 
vývin dítěte, 
vhodné jako 

součást 
smíšené stravy 

pokračovací 
od 6. 

měsíce 

zajišťuje přísun všech 
základních důležitých látek 
a dalších doplňujících látek 

Sunar 
Premium 2 

vhodné jako 
součást 

smíšené stravy  
pokračovací 

od 6. 
měsíce 

zajišťuje přísun důležitých 
minerálních látek a 
vitamínů (A, C a D), 

obsahuje kyselinu alfa-
linolenovou a železo 

Nestlé 

BEBA 
Optipro 2 

určeno pro 
kojence od 

ukončeného 6. 
měsíce 

pokračovací 
od 6. 

měsíce 

obsahuje probiotika Bifidus 
Lactis a směs bílkovin 

získanou procesem 
Optipro, minerální látky 

(železo, zinek) a vitamíny A, 
C a D 

BEBA 
Optipro 

Comfort 2 

prémiová 
kojenecká 

výživa pro děti 
od 6. měsíce 

pokračovací 
od 6. 

měsíce 

obsahuje unikátní 
kombinaci složek získaných 

procesem Optipro, 
probiotické bakterie L. 

reuteri, prebiotickou směs, 
vitamíny a minerály 

BEBA 
Optipro HA 

2 

pro děti s 
alergií v 
rodinné 

anamnéze 

pokračovací 
od 6. 

měsíce 

obsahuje částečně 
hydrolizované bílkoviny 

získané procesem Optipro 
HA, probiotické bakterie L. 
reuteri, DHA/ARA mastné 

kyseliny, nukleotidy, 
vitamíny a minerální látky  

BEBA A.R. 2 

při ublinkávání 
s výskytem 

alergie v 
rodině 

pokračovací 
/ speciální 

od 6. 
měsíce 

obsahuje unikátní 
kombinaci složek získaných 

procesem Optipro, 
probiotické bakterie L. 

reuteri, škrob k zahuštění 
potravy 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka č. 13 – Přehled batolecích formulí od firem Nutricia, Hero a Nestlé 

Výrobce 
Název 

produktu 
Určeno pro Typ mléka Určeno kdy poznámka o obsahu 

Nutricia 

Nutrilon 
3 

Pronutra 

pro správný 
vývoj a růst 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

obsahuje omega 3 alfa 
mastné kyseliny,  unikátní 
klinicky testovanou směs 

prebiotických 
oligosacharidů, vitamíny A, 

C a D 

Nutrilon 
3 

Profutura 

vhodné pro děti 
s citlivým 
zažíváním 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

obsahuje unikátní směs 
dobře využitelných tuků, 

LCP mastné kyseliny, 
unikátní klinicky 
testovanou směs 

prebiotických 
oligosacharidů, vitamíny A, 

C a D 

Nutrilon 
3 

ProExpert 
HA 

určena pro děti, 
které mají 

alergii v rodinné 
anamnéze 

(např. atopický 
ekzém, astma, 
senná rýma) 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

obsahuje částečně 
naštepenou bílkovinu, 

vitamíny A, C a D, unikátní 
směs prebiotických 
oligosacharidů, LCP 

mastné kyseliny 

Hero 

Sunar 
Standatd 

3 

pro správný 
vývoj miminka, 

vhodné jako 
součást 

smíšené stravy 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

zajišťuje přísun vše 
základních důležitých látek 

Sunar 
Complex 

3 

pro spokojený 
vývoj a růst 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

obsahuje unikátní 
kombinaci látek přirozeně 
se vyskytující v mateřském 

mléce 

Sunar 
Premium 

3 

vylepšené 
složené ještě 
více podobné 
mateřskému 

mléku 

batolecí 
od 

ukončeného 
12. měsíce 

složky v nové receptruře 
připravené podle vzoru 

mateřského mléka 
přispívají k rozvoji imunity, 
mozku a ponávacích funkcí 

dítěte 

Nestlé 
BEBA 

Optipro 3 

určeno pro 
kojence od 

ukončeného 10. 
měsíce věku 

pokračovací 
od 10. 
měsíce 

obsahuje probiotika 
Bifidus Lactis a směs 

bílkovin získanou 
procesem Optipro, 

minerální látky (železo, 
zinek) a vitamíny A, C a D 
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BEBA 
Optipro 
Comfort 

3 

prémiová 
kojenecká 

výživa pro děti 
od 10. měsíce 

pokračovací 
od 10. 
měsíce 

obsahuje unikátní 
kombinaci složek získaných 

procesem Optipro, 
probiotické bakterie L. 

reuteri, prebiotickou směs, 
vitamíny a minerály 

BEBA 
Optipro 

HA 3 

pro děti s alergií 
v rodinné 
anamnéze 

pokračovací 
od 10. 
měsíce 

obsahuje částečně 
hydrolizované bílkoviny 

získané procesem Optipro 
HA, probiotické bakterie L. 

reuteri,  vitamíny a 
minerální látky  

Zdroj: vlastní 

 

2.3.4 Zvláštní druhy kojenecké výživy  

 Počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností 

(např. Nutrilon Nenatal LCP) - tato výživa má oproti mlékům pro donošené děti větší 

kalorickou hodnotu a zvýšené množství bílkovin a minerálů. Podává se do váhy 3500 g a 

obsahuje adaptovanou bílkovinu s převahou syrovátky.  

 Mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou - dělí se na mléka s nízkým nebo 

vysokým stupněm hydrolýzy bílkoviny. Štěpená bílkovina uděluje mléku mírně 

nahořklou chuť. Formule s nízkým stupněm hydrolýzy jsou tzv. hypoalergenní mléka 

označovaná značkou H. A. (např. Nutrilon H. A.), která má sloužit jako prevence alergií. 

Preventivní účinek nebyl dokázán, výsledky v některých případech dokonce ukazují na 

efekt opačný. 1 Nejlepší prevencí alergického onemocnění zůstává plné kojení, 

hypoalergenní mléka jsou vhodná pro případ, kdy kojení není možné. Mléka s vysokým 

stupněm hydrolýzy (např. Nutrilon Pepti MCT) jsou indikována k výživě kojenců 

alergických na bílkovinu kravského mléka.  

 Přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence (např. Neocate 1) mají velmi 

sníženou alergenicitu, významně nižší než přípravky pro preventivní použití. Používají se 

na doporučení alergologa v případech prokázané alergie. 

 Mléka s nízkým obsahem laktózy (např. Nutrilon Low Lactose) - tato výživa je 

určena pro děti trpící dočasnou nebo vzácně trvalou nesnášenlivostí laktózy, která se 

projevuje zažívacími obtížemi a průjmy.  

 Antirefluxová mléka (např. BEBA 1 A. R.) - tato mléka jsou označována písmeny 

A. R. a slouží k výživě kojenců trpících gastroezofageálním refluxem. Mají hustější 
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konzistenci danou obsahem rýžového škrobu, bramborového škrobu nebo vlákniny 

karubin ze svatojánského chleba, která znesnadňuje regurgitaci.  

 Přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních 

skupin (např. FM 85 Human Milk Fortifier) - označují se jako fortifikátory mateřského 

mléka. V podobě prášku či tekutiny se přidávají k mateřskému mléku, které obohacují o 

sacharidy, bílkoviny, vitamíny a minerály.  

 Výživa na bázi sóji (např. Nutrilon 1 soya) se používá při vegetariánském 

způsobu výživy (pokud matka odmítá pro dítě vhodnější alternativy), galaktosemii a při 

deficitu enzymu laktázy. Tato rostlinná výživa se musí obohacovat o methionin, karnitin, 

taurin, cystein, vápník, železo, stopové prvky a vitamíny.  

[23; 37; 38] 

 

2.3.5 Neupravená mléka savců  

Kravské mléko, stejně jako mléko kozí nebo ovčí, není z hlediska složení možné 

považovat za rovnocennou náhradu mateřského mléka a nemělo by být podáváno 

kojencům do konce prvního roku života. Obsahuje vysoké množství bílkovin a minerálů 

(několikanásobek množství sodíku a draslíku) a představuje tak zátěž pro nevyzrálé 

ledviny kojence. Na druhé straně je chudé na obsah cukrů, tuků, polynenasycených 

mastných kyselin a vitamínů C, D, B12, kyseliny listové a železa, čímž může vést k 

chudokrevnosti. Pokud je mléko od jednoho roku podáváno, mělo by se jednat o mléko 

plnotučné, aby mělo dítě zajištěno potřebné množství kalorií pro růst a vyšší obsah 

vitamínů rozpustných v tucích. V případě, že je dítě alergické na bílkovinu kravského 

mléka, musí být ze stravy striktně vyloučeno i mléko ovčí a kozí, protože existuje zkřížená 

reaktivita.  

[10; 23] 
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Tabulka 14: Složení mateřského mléka, kravského mléka a složení počáteční kojenecké 

výživy dle vyhlášky č. 55/2004 Sb. připravované podle pokynů výrobce 

Komponenta 
Průměrné 
hodnoty 

mateřského mléka 
Kravské mléko 

Umělá 
kojenecká výživa 

Energie (kJ / kcal) 280 / 67 276 / 66 250-295 / 60-70 

Bílkoviny (g) 1,3 3,2 1,2 - 2,1 

Syrovátka / Kasein 70 / 30 20 / 80 ≥50 / 50 

Tuky (g) 4,2 3,9 2,6 - 4,1 

Sacharidy (g) 7 4,6 5,5 - 10 

Sodík (mg) 15 55 13 - 41 

Draslík (mg) 51 143 37,5 - 112 

Chloridy (μg) 43 97 30 - 112 

Hořčík (mg) 3,5 13 3 - 10,6 

Vápník (mg) 35 120 30 - 97,3 

Fosfor (mg) 15 92 15 - 65 

Železo (μg) 76 60 175 - 885 

Vitamin A (μg) 60 35 35 - 127 

Vitamin C (mg) 3,8 1,8 6,25 - 22,1 

Vitamin D (μg) 0,01 0,08 0,63 - 1,92 

Vitamin B1 (mg) 0,014 0,043 0,03 - 0,2 

Vitamin B2 (mg) 0,037 0,156 0,048 - 0,28 

[25] 

 

2.4 POTRAVINOVÉ ALERGIE  

Potravinové alergie jsou nežádoucí, imunitním systémem podmíněné reakce na 

některou složku potravy, kterou nazýváme alergen. Jsou kojenci, kteří po dobu kojení 

nemají žádné problémy, jiní jsou přecitlivělí. Přechod některých látek ze stravy do 

mateřského mléka může vyvolat alergie. Je důležité proto sledovat, po jaké stravě 

dochází k potížím a tyto potraviny vyloučit ze stravy. Alergickou reakci mohou vyvolat 

např. látky z citrusů, koření, aj. Potravinové alergie jsou velmi časté v dětském věku, kdy 

jejich výskyt činí 5-8%, což je asi 2-3krát více než u dospělých. Často bývají prvním 

projevem dětí s rodinnou alergickou zátěží a mohou se postupně vyvinout v jinou formu 

alergie – například atopický ekzém, astma a v pozdějším dětském věku i alergickou rýmu. 

Jedná se o tzv. alergický pochod. Přecitlivělost na alergeny se liší v závislosti na věku 

dítěte a na dietních zvyklostech dané geografické oblasti.  

[10; 32] 
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Tabulka 16: Hlavní alergeny u dětí v závislosti na věku 

  < 3 roky > 3 roky 

1. kravské mléko roztoči 

2. vaječný bílek pyly travin 

3. arašídy pyl břízy 

4. treska kočka, pes 

5. sója vaječný bílek 

6. roztoči arašídy 

7. kočka, pes různé 

[32] 

 

2.4.1 Intolerance laktózy 

Nedostatek enzymu laktázy (enzym trávící mléčný cukr) se projevuje bolestmi břicha, 

nadýmáním a průjmy, které obvykle vedou k přerušení kojení a přechodu na kojenecká 

mléka (podle stupně nesnášenlivosti až Low lactose a další řady). Absolutní nedostatek 

laktázy je vzácný. U kojenců se intolerance obvykle projevuje zejména při průjmech, 

potravinové alergii nebo jiném postižení střeva. V dospělosti pak aktivita enzymu 

fyziologicky postupně slábne a tolerance mléka se opět snižuje.  

Kromě upravených kojeneckých mlék lze také doporučit probiotika, která jsou schopná 

štěpit laktózu (Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, Bifidobacterium longum, 

streptococcus thermophilus). 

Při podezření na laktózovou intoleranci by měl být vždy jako první kontaktován lékař. 

[16] 

 

2.4.2 Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 

Alergie na bílkovinu kravského mléka je nejčastější potravinovou alergií u dětí. Její výskyt 

u kojenecké populace se pohybuje kolem 2%. U dětí do tří let je nejčastěji 

diagnostikována alergie na bílkoviny mléčné syrovátky (β-laktoglobulin či či velmi vzácně 

na α-laktalbumin). U 80% z nich se jedná pouze o přechodnou záležitost způsobenou 

nezralostí enzymů, které štěpí tyto bílkoviny v zažívacím ústrojí, a do konce 3. roku věku 

dochází k rozvoji tolerance. Alergie na mléčnou bílkovinu tvarohu (kasein) je u dětí do 3 

let méně častá, ale pokud se objeví, většinou přetrvá až do dospělého věku.  

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) se projevuje trávícími obtížemi zahrnující 

chronické průjmy (možná příměs hlenu a krve), neprospívání, břišní koliky a zvracení. 

Mohou se vyskytovat kožní projevy (kopřivka, zhoršení atopického ekzému) a respirační 
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obtíže (rýma, astma, produktivní kašel). Vzniká na podkladu přehnané imunitní reakce 

při kontaktu s kravským mlékem.  

Pokud matka kojí, zkouší se bezlaktózová dieta, pak se přechází na hypoalergenní 

náhrady mateřského mléka (HA) a při zavádění příkrmů se vyloučí všechny produkty 

obsahující bílkovinu kravského mléka (většinou i kozí, ovčí a sójové mléko).  

Dítě s podezřením na ABKM by mělo být vždy v péči lékaře.  

[10; 32] 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika dotazníkového šetření 

Teoretická část byla zpracována na základě práce s literaturou. Výstupem mé praktické 

části je kvantitativní dotazníkové šetření. Zcela anonymní online dotazník, který jsem 

vytvořila na stránkách vyplnto.cz, jsem rozeslala ženám z mého okolí, které mají jedno a 

více dětí. Okruh respondentek, byl navíc vyselektovaný na věkovou kategorii 25 až 40 

let. Celkový počet správně (kompletně) vyplněných dotazníků je 166. Výsledky 

jednotlivých otázek jsou graficky zpracované. 

 

3.2 Vyhodnocení dotazníku 

Výsledky elektronického dotazníky byly zaznamenány v elektronické formě .pdf a .xlsx. 

Jednotlivé odpovědi jsem poté přepočítala a hodnoty zaznamenala do tabulek. Otázky 

byly vyhodnoceny a výchozím produktem je grafický záznam, který je nejvíce přehledný. 

Písemné vyhodnocení je u každé otázky. 

 

Otázka č. 1: Kolik je Vám let? 

 

Graf č. 1, zdroj: vlastní 

 

Věkové rozmezí respondentek se pohybuje ve věku 25 až 40 let včetně. Z celkového 

počtu 166 odpovědí je průměrný věk dotázaných matek 31 let. Pro další vyhodnocení 

byla data rozdělena do věkových kategorií, které jsou vyznačeny v grafu. 50% 

50%
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22%

Kolik je Vám let?

25-30
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dotázaných matek patří do věkového rozmezí 25 až 30let, 28% dotázaných spadá do 

věkového rozmezí 30 až 35 let a 22% dotázaných bylo ve věku 35 až 40 let. 

 

Otázka č. 2: Kolik máte dětí? 

 

Graf č. 2, zdroj: vlastní 

 

Jelikož byl dotazník určen pro matky, je jasné že každá má minimálně jedno dítě. Tento 

fakt je jasný i z grafického znázornění. Z dotazníkového šetření vyplývá, že průměrný 

počet dětí na jednu ženu je 1,5. Tato hodnota je považována za hranici „nízké“ plodnosti. 
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Graf č. 3, zdroj: vlastní 

 

Pokud porovnáme věkovou kategorii vzhledem k počtu dětí, tak z dotazníkového šetření 

vyplývá, že starší ženy mají více dětí. Z výsledku jasně vyplývá, že více jak 90% (155 

respondentek) dotázaných matek má 1 až 2 děti.  

 

Otázka č. 3: Získala jste informace o výživě pouze od svého gynekologa? 

 

Graf č. 4, zdroj: vlastní 
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Informace o výživě dítěte (novorozence, kojence, batolete,…) jsou základním 

předpokladem jeho zdravého vývoje a následného správného růstu. Z grafického 

znázornění vyplývá, že většina dotázaných žen, získávala tyto informace z více zdrojů.  

 

 

Graf č. 5, zdroj: vlastní 

 

Ženy, které získávají informace i z jiných zdrojů mají dle následujícího grafu průměrný 

počet dětí. Jejich věkové složení je však rozmanitější. Z výsledků dotazníkového šetření 

však vyplývá, že většina mladších matek získává informace i z dalších zdrojů. Tento 

výsledek je pravděpodobně způsobeným množstvím dostupných informací, které si 

mladší generace může v současné době dohledat.  
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Otázka č. 4: Z jakých dalších zdrojů jste čerpala informace o výživě?

 

Graf č. 6, zdroj: vlastní 

 

Jak vyšlo najevo z předchozího grafu, ženy získávají informace z více zdrojů. Dle 

získaných odpovědí je jasné, že nejvíce informací ženy v současné době získávají od 

příbuzných (většinou od vlastní matky) či z internetu. Dalším významným zdrojem 

informací jsou knihy a časopisy (pro těhotné, pro maminky, atd.). 

 

 

Graf č. 7, zdroj: vlastní 
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Pokud porovnáme zdroje informací v závislosti na věkové kategorii, tak z výsledků 

vyplývá, že mladší matky ve věkové kategorii 25 až 30 let dávají více přednost zdrojům 

informací, které lze vyhledat na internetu. Dalším významným zdrojem jsou informace 

od příbuzných. Informace z knih a časopisů dle výsledků spíše využívají (využívaly) matky 

ve věkové kategorii 35 až 40 let. 

 

Otázka č. 5: Užívala jste v průběhu těhotenství výživové doplňky? 

 

Graf č. 8, zdroj vlastní 

 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, vývoj lidského jedince začíná již v těle matky. 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina dotázaných matek užívala 

výživové doplňky během těhotenství.  
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Graf č. 9, zdroj: vlastní 

 

Pokud porovnáme graf č. 9 a graf č. 1, zjistíme, že procentuální zastoupení odpovídá i 

množství respondentek. Z výsledků tedy vyplývá, že věk není rozhodujícím faktorem pro 

užívání vitamínů. Matky dbají na dostatečný příjem vitamínů v každém věku.  

 

Otázka č. 6: Jaké doplňky jste užívala? 

 

Graf č. 10, zdroj: vlastní 
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Během těhotenství je ženské tělo více zatěžováno, neboť je nutné vyživovat i plod. 

Z šetření vyplývá, že ženy se snaží na tuto změnu své tělo připravit. Většina dotázaných 

užívala kyselinu listovou, která napomáhá dělení buněk a podporuje tak vývoj plodu.  

 

 

Graf č. 11, zdroj: vlastní 

 

Vzhledem k tomu, že ženy užívaly během těhotenství více vitamínů současně, porovnala 

jsem 3 nejčastěji užívané zdroje vitamínů. Z celkového počtu 96 respondentek, které 

užívaly kyselinu listovou, jich 75 současně užívalo i jiný druh vitamínů. 30 žen používalo 

další druh vitamínu, v tomto případě železo. Dalších 45 žen, které užívalo kyselinu 

listovou, navíc užívalo i multivitaminy pro těhotné, které v základu kyselinu listovou již 

obsahují. Multivitamíny by se neměly kombinovat s dalšími doplňky stravy, neboť hrozí 

riziko předávkování a hypervitaminóza. V případě kyseliny listové předávkování nehrozí, 

neboť nadbytečné množství kyseliny se vyplaví ven z těla močí jako odpadní látky. 
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Otázka č. 7: Kojila jste?

 

Graf č. 12, zdroj: vlastní 

 

Většina žen v dnešní době kojí. Toto tvrzení je potvrzeno i výsledky dotazníku.  Kojení je 

důležité pro vývoj kojence a podporuje jeho imunitu. 

 

 

Graf č. 13, zdroj: vlastní 
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Ženy, které nekojily, byly většinou nepříznivě ovlivněny nedostatečnou laktací nebo 

zdravotními problémy. Rozhodnutí, zda bude žena kojit, není ovlivněno věkem ale 

zdravotním stavem.  

 

Otázka č. 8: Jak dlouho jste plně kojila? 

 

Graf č. 14, zdroj: vlastní 

 

Za plné kojení je považována výživa kojence výhradně mateřským mlékem. Průměrná 

délka vyplývající z odpovědí respondentek je 8 měsíců, Tento časový interval je o 2 

měsíce vyšší než doporučená minimální doba kojení dle WHO. Z odpovědí na následující 

otázky však vyplynulo, že některé respondentky nevědí, co přesně je plné kojení a 

zahrnují do této doby i dokrmování umělým mlékem a zavádění příkrmů.  
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Otázka č. 9: Využívala jste během kojení umělé mléko?

 

Graf č. 15, zdroj: vlastní 

 

Přibližně polovina dotázaných žen používala umělé mléko během kojení. Pouze 22 žen 

umělé mléko nepožívalo vůbec. 

 

Otázka č. 10: Jaké umělé mléko jste využívala? 

 

Graf č. 16, zdroj: vlastní 
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Z odpovědí respondentek je patrné, že mezi nejvíce používané umělé mléko patří 

Nutrilon, Sunar a BEBA. Složení nejčastěji užívaných mlék je možné porovnat v příloze č. 

3. 

 

Otázka č. 11: Proč jste si vybrala tento výrobek? 

 

Graf č. 17, zdroj: vlastní 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejdůležitějším ukazatelem pro výběr 

vhodného umělého mléka je složení.  
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Otázka č. 12: V kolika měsících jste začala podávat nemléčnou stravu?

 

Graf č. 18, zdroj: vlastní 

 

Většina matek začala se zaváděním příkrmů po 4 měsíci.  

 

Otázka č. 13: Dáváte přednost kupovaným příkrmům, nebo je vyrábíte sama doma? 

 

Graf č. 19, zdroj: vlastní 

 

Více jak dvě třetiny dotázaných žen dávají přednost doma připraveným příkrmům.  
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Otázka č. 14: Myslíte si, že jsou doma vyrobené příkrmy lepší? 

 

Graf č. 20, zdroj: vlastní 

 

Více jak dvě třetiny dotázaných žen spíše souhlasí nebo souhlasí s domněnkou, že doma 

připravované příkrmy jsou kvalitnější. 

 

Otázka č. 15: Podle čeho vybíráte vhodné potraviny? 

 

Graf č. 21, zdroj: vlastní 
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Dotázané ženy se snaží připravovat pro své dítě zdravou stravu. Proto nejvíce dbají na 

čerstvost a složení potravin.  

 

Otázka č. 16: Jakou potravinu jste připravila jako první? 

 

Graf č. 22, zdroj: vlastní 

 

Většina dotázaných žen ví, že zavádění nemléčných příkrmu je důležité i pro prevenci 

onemocnění a vzniku alergií. Proto, jak vyplývá z výsledků, je nejčastěji podanou první 

potravinou mrkev. Mrkev obsahuje mnoho vitamínů a jiných užitečných látek, z nichž 

nejvýznamnější jsou β-karoteny – dimery vitamínu A. Dále je bohatá na vlákninu 

a antioxidanty. 
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Otázka č. 17: Jaké potraviny nepoužíváte k výživě dítěte?

 

Graf č. 23, zdroj: vlastní 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dotázané matky se především starají o zdraví dítěte. 

Proto se snaží nepoužívat nadýmající, kalorické a alergenní potraviny. Složení 

jednotlivých skupin je uvedeno v následujících grafech. 

 

 

Graf č. 24, zdroj: vlastní 
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Graf č. 25, zdroj: vlastní 

 

 

Graf č. 26, zdroj: vlastní 
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Otázka č. 18: Proč je důležité dodržovat zdravou výživu?

 

Graf č. 27, zdroj: vlastní 

 

Téměř všechny ženy vědí, že zdravou stravou se předchází onemocněním. Ženy jsou si 

vědomy faktu, že zdravou stravou se podporuje správný růst a dostatek vitaminů v těle. 

Mezi další pozitivní stránky zdravé stravy patří správně fungující zažívání. Dotázané ženy 

jsou si toho vědomy.  

 

Otázka č. 19: Projevila se u kojence alergie? 

 

Graf č. 28, zdroj: vlastní 
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Z dotazníkového šetření vyplývá, že 28 kojenců mělo alergickou reakci. 

 

Otázka č. 20: Jaká alergie? 

 

Garf č. 29, zdroj: vlastní 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že u 28 kojenců, u kterých se projevila alergie, 

se jednalo nejčastěji o potravinovou alergii. Vznik potravinové alergie mohl být 

způsoben genetickým předpokladem nebo předčasným podáním vysoce alergenních 

potravin. Toto tvrzení však není možné podložit výsledky dotazníku. 

 

3.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že mnoho žen získává první informace o 

výživě kojence ze strany lékaře - gynekologa, ale v současné době to není jediný zdroj 

informací. Jak dokazují výsledky dotazníku většina žen, a to především mladší generace, 

získává informace z více zdrojů. Mezi hlavní informační kanály patří internet.  

Novorozenci jsou nejčastěji kojeni, což podporuje i doporučení WHO. Kojení je 

považováno za nejlepší počáteční stravu novorozence a později kojence. Mateřské 

mléko má specifické složení, které je důležité pro vývoj novorozence. Obsahuje látky, 

které jsou nenahraditelné a má významný vliv na vývoj lidské imunity. Z výsledků 

vyplývá, že téměř všechny dotázané ženy kojily Své děti. Podle dotazníkových výsledků 

se ženy snaží kojit 4 až 6 měsíců. V případech, kdy ke kojení nedošlo, byly příčinou 
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zdravotní a laktační problémy. Pouze jedna z dotázaných žen upřednostnila umělé 

mléko před kojením.   

V současné době existuje na trhu mnoho přípravků, které napomáhají zdravé výživě 

kojenců. Vzhledem k širokému sortimentu náhradní mléčné výživy je pro současné 

matky snazší výživa kojence, neboť v případech laktační nedostatečnosti mají na výběr 

dostatečné množství umělých mlék. Většina výrobců nabízí počáteční, pokračovací, 

hypoalergenní, bezlaktózová či další speciální mléka, která se mohou využít během 

výživy kojence. Umělá mléka mají zákonem dané složení a díky tomu se jedná o kvalitní 

náhradu mateřského mléka.   

Jak bylo potvrzeno v praktické části zpracované dotazníkovým šetřením, většina matek 

ví, že zdravá strava podporuje správný vývoj lidského jedince, jeho růst a množství 

minerálů a vitamínů v těle. I proto se ženy snaží dbát na zdravou stravu v prekoncepčním 

období, během těhotenství a ve většině případu se snaží podávat zdravou a vyváženou 

stravu i svým potomkům. Toto tvrzení je podloženo výsledky dotazníkového šetření, ze 

kterého jasně vyplývá, že ženy nepodávají kojencům potraviny, které jsou zdraví škodlivé 

(kalorické) nebo narušují správný trávicí systém kojence (nadýmající potraviny).  

Vzhledem k tomu, že matky dbají na zdravou výživu kojenců, je důležité, aby v tomto 

trendu pokračovaly i během přechodu na nemléčnou stravu. Výsledky dotazníku 

potvrzují, že matky dávají přednost doma připravené stravě. Průmyslově zpracovaná 

strava není pro dotázané matky vhodnou volbou. Méně jak jedna třetina dotázaných 

matek krmí výhradně průmyslově vyráběnou stravou. Část žen se k průmyslové stravě 

přiklání pouze příležitostně z časových důvodů. Dvě třetiny žen si připravují nemléčnou 

stravu samy doma. Pro přípravu domácích příkrmů ženy upřednostňují zdravé potraviny, 

s vyváženým množstvím vitamínů a minerálů.  

Navíc jsou ženy v současné době informovány, že zdravá strava je důležitá pro správný 

vývoj, ale také pro dostatečný vývoj imunitního systému. Většina dotázaných žen, ví, že 

vysoce alergenní potraviny jsou pro kojence nevhodné. Proto se snaží zavádět 

nemléčnou stravu pomalu a nejčastěji začínají s potravinami, které obsahují minimum 

alergenů.  
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4 Diskuze 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že první hypotéza - Nastávající matky jsou o výživě 

nejčastěji informovány gynekologem, je mylná, protože většina žen získává informace 

z několika různých zdrojů.  

Druhá hypotéza - Většina matek dětí do 1 roku v dnešní době kojí, byla výsledky 

dotazníku potvrzena. Téměř všechny ženy se snaží kojit. V případech, kdy bylo zavedeno 

krmení umělým mlékem, byl hlavní překážkou zdravotní stav. Pouze jedna z dotázaných 

žen upřednostnila umělé mléko před mateřským. 

Třetí hypotéza - Polovina dotázaných matek dbá na dodržování zdravé výživy, byla na 

základě výsledků také potvrzena. Více jak polovina matek dbá na dodržování zdravé 

výživy, tudíž se snaží připravovat zdravotně nezávadnou a vyváženou stravu, která je 

vhodná pro organismus kojence, jeho vývoj a výživu. Matky zohledňují věk kojence 

během zavádění nemléčné stravy, a proto ve většině případů začínají s příkrmy až po 4. 

měsíci věku.  

Vzhledem ke zdravé výživě kojence se matky snaží připravovat stravu samostatně doma. 

Ačkoliv kontrolují složení stravy, je pro ně důležité, aby potraviny, které podávají 

kojencům, byly zdravotně nezávadné. Proto více jak dvě třetiny dotázaných žen 

upřednostňují doma vyrobené příkrmy před kupovanými. Ženy, které připravují příkrmy 

samostatně doma, mají buď vlastní zdroj ovoce a zeleniny nebo dávají přednost bio 

potravinám.  

Čtvrtá hypotéza - Jedna třetina dotázaných matek dokrmuje převážně průmyslově 

vyráběnou stravou, se nepotvrdila. 

Na základě všech odpovědí je jasné, že ženy mají zájem o zdravý vývoj jejich dětí. Mnoho 

žen ví, že zdravou stravou se předchází alergiím a onemocněním, což potvrzuje pátou 

hypotézu.  

Z výsledků však vyplývá, že stále existuje část žen, které nemají dostatečnou znalost 

zdravé výživy kojenců. Některé pravděpodobně netuší, jak vzniká potravinová alergie. 

Vzhledem k tomu, že část matek podává nemléčnou stravu kojenci předčasně (2 měsíce) 

nebo začíná přikrmovat vysoce alergenními potravinami (citrusy, ořechy,…) je důležité, 

aby se informovanost o výživě kojence stále více dostávala do povědomí. 

 



60 

 

5 Závěr 

Absolventská práce sumarizovala informace o vývoji a postupu výživy v období 

plodu, novorozence a kojence. V každém období má vyvíjející se organismus jiné nároky 

na složení stravy, proto je důležité začít se zdravým stravováním již v těhotenství. 

Vzhledem k rostoucímu množství možných výživových doplňků, umělých mlék a 

příkrmů, je důležité ujasnit si priority vzhledem k výživě dětí a důsledky dodržování 

zdravé stravy. Výživa v prvních letech života má velký vliv na děti a na jejich život 

v budoucnosti. První rok života je, co se týká růstu, výživy a energetických požadavků, 

velice náročný. Potřeba energie a živin je v kojeneckém věku nejvyšší a proto má také 

zásadní vliv na další vývoj.  

Teoretická část pojednává o významu kojení, umělé kojenecké výživě a zavádění 

nemléčných příkrmů. Věnuje se také výživovým potřebám v kojeneckém období, 

stravovacím návykům a vhodností potravin. Hlavním cílem mé absolventské práce, 

Výživa kojence z pohledu farmaceutického asistenta, bylo zjistit míru informovanosti 

současných matek o zdravé výživě dětí, a to především kojenců. Vedlejším, cílem bylo 

zjistit, jak matky využívají získané informace. Vzhledem k rostoucímu počtu informací a 

zdrojů jsem se snažila ucelit informace o výživě kojence a možnostech doplňkové výživy, 

kterou může farmaceutický asistent poskytnout v lékárně. Vzhledem k tomu, že se 

trávicí trakt u dětí v prvních měsících života stále vyvíjí, jsou obvyklé zažívací problémy, 

které pomáhá řešit právě farmaceutický asistent. Příčina špatného zažívání kojenců je 

velmi často způsobena nevhodnými potravinami.  
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6 Summary 

Infant nutrition from the point of view of a pharmaceutical assistant 

Most women are pregnant at least once during their lives. This period is 

physiologically challenging for the woman and the body undergoes a number of 

changes. 

Nutrition of a pregnant woman is one of the basic factors affecting the proper 

development of the child. It is important for a woman to have proper nutrition already 

in the period before her pregnancy. In terms of developing a healthy fetus, it is also 

necessary for women to have enough information about the negative effects of certain 

types of foods and medicines. Therefore, it is important not only the role of the doctor 

but also the pharmacist who provides expert advice to patients. During pregnancy, 

vitamin, mineral and fiber intake is very important. For example, taking folic acid before 

pregnancy and during early pregnancy is very important for organogenesis of the 

embryo. Keeping quality food is an important prevention for mother and fetus health. 

My graduation work is focused on the nutrition of pregnant women and above 

all children under one year of age. In the theoretical part it deals with the importance of 

nutrition during pregnancy, when the diet has a major influence on the development of 

the fetus. The main part is devoted to the nutrition of the newborn and the infant. 

During this period, emphasis is placed on breastfeeding and the composition of breast 

milk. The work also focuses on the administration of alternative milk nutrition and its 

composition. Due to the amount of products it is important to inform about the variants 

of dairy nutrition and distribution. Choosing the right replacement milk is important for 

digestive digestion. Nourishing milk nutrition offers start, toddler or follow-on milk. 

It is also important to provide enough information when transferring a baby from a dairy 

to a non-lactating diet. The digestive tract is still developing in the first few months of 

life, and there is a need to choose the right foods to feed. 

The practical part is filled in by means of a questionnaire on how pregnant and 

nourishing the child are approaching the current women (mothers). The purpose of the 

questionnaire was to confirm or rebut hypotheses. 

The main goal of my graduate work, Nutrition Nutrition from a Pharmaceutical 

Assist Point, was to find out the level of awareness among current mothers about the 

healthy nutrition of children, especially infants. Second, the goal was to find out how 

mothers use the information they get. Given the growing amount of information and 
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resources, I have been trying to comprehend infant nutrition information and 

supplementary nutrition options that a pharmaceutical assistant can provide at a 

pharmacy. 

The questionnaire shows that women are breast-feeding, which is very 

important for mothers to obtain immune substances. Nourishing milk also has an ideal 

composition. However, the results show that there are still women who do not have 

sufficient knowledge of healthy infant nutrition. Some probably do not know how a food 

allergy originates. The results show that despite the increasing amount of information, 

it is necessary to repeat the basic nutrition rules. 

 

 

Keywords: 

Nutrition, food supplements, vitamins and minerals, pregnancy, infant, breast milk, 

breast feeding, milk substitute  
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8 Přílohy 

Příloha č. 1 - Vzor dotazníku  

Otázka č. 1: Kolik je Vám let? 

Otázka č. 2: Kolik máte dětí? 

Otázka č. 3: Získala jste informace o výživě pouze od svého gynekologa? 

Otázka č. 4: Z jakých dalších zdrojů jste čerpala informace o výživě? 

Otázka č. 5: Užívala jste v průběhu těhotenství výživové doplňky? 

Otázka č. 6: Jaké doplňky jste užívala? 

Otázka č. 7: Kojila jste? 

Otázka č. 8: Jak dlouho jste plně kojila? 

Otázka č. 9: Využívala jste během kojení umělé mléko? 

Otázka č. 10: Jaké umělé mléko jste využívala? 

Otázka č. 11: Proč jste si vybrala tento výrobek? 

Otázka č. 12: V kolika měsících jste začala podávat nemléčnou stravu? 

Otázka č. 13: Dáváte přednost kupovaným příkrmům, nebo je vyrábíte sama doma? 

Otázka č. 14: Myslíte si, že jsou doma vyrobené příkrmy lepší? 

Otázka č. 15: Podle čeho vybíráte vhodné potraviny? 

Otázka č. 16: Jakou potravinu jste připravila jako první? 

Otázka č. 17: Jaké potraviny nepoužíváte k výživě dítěte? 

Otázka č. 18: Proč je důležité dodržovat zdravou výživu? 

Otázka č. 19: Projevila se u kojence alergie? 

Otázka č. 20: Jaká alergie? 

 

[zdroj: vlastní] 

 


