
 

 

UNIVERZITA PARDUBICE 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2017 Kristýna Zdraţilová



 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta zdravotnických studií 

Výţiva kojenců a batolat 

Kristýna Zdraţilová 

Bakalářská práce 

2017  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

Prohlášení autora 

Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, 

které jsem v práci vyuţila, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. 

Byla jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle 

okolností aţ do jejich skutečné výše. 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. 

V Pardubicích dne 30. 6. 2017 

Kristýna Zdraţilová 

  



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce paní Mgr. Ivetě Černohorské, která 

mi byla nápomocná v průběhu zpracování bakalářské práce. Stejně tak patří dík všem členům 

mojí rodiny i blízkým přátelům, kteří se podílely na podpoře během mého studia. 

  



 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce je teoretického charakteru, která je zaměřena na rešerši odborných článků 

vydávaných internetovými periodiky související s výţivou kojenců a batolat. Teoretická část 

pojednává o významnosti kojení, umělé kojenecké výţivě a zavádění nemléčných příkrmů. 

Věnuje se také výţivovým potřebám v batolecím období, stravovacím návykům, vhodnosti 

potravin včetně reţimu stravování batolat. Cíle práce jsou orientovány na soudobé výţivové 

doporučení kojenců i batolat. Praktická část popisuje způsob rešerše odborné literatury a 

zahrnuje recenze 5 odborných článků vybraných z českých internetových periodik.  
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The bachelor thesis is a theoretical characteristic, which is focused on the search of 

specialized articles published by Internet magazines related to nutrition of infants and 

toddlers. The theoretical part deals with the importance of breastfeeding, artificial infant 

feeding and the introduction of non-dairy foods. It also deals with nutritional needs in 

toddlers, eating habits, eating habits, including eating toddlers. The aims of the thesis are 

focused on current nutritional recommendations of infants and toddlers. The practical part 

describes the method of literature research and includes an overview of 5 expert articles 

chosen from Czech Internet magazines.  
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0 ÚVOD 

Výţiva kojenců a batolat patří mezi elementární potřeby. Je důleţité seznámit se s 

významnými specifiky výţivy kladené pro tuto věkovou kategorii, protoţe kojenci a také 

batolata, si jiţ v tomto období vytváří nejen svoje stravovací návyky, ale i základ pro celkové 

zdraví pro celý svůj ţivot. Přestoţe na téma výţivy kojenců a batolat bylo napsáno jiţ spousta 

titulů, trendy jdou v tomto oboru stále dopředu i management zdravé výţivy nezůstal stejný. 

Zvláště v dnešní době, kdy je na internetu dostupná síť nadměrných informací o výţivě dětí, 

které nejsou vţdy validní natoţ korespondující s radami odborníků. 

Rodiče, popřípadě sestra by se měli v tomto ohledu řídit doporučeními z řad pediatrů nebo 

výţivových poradců. Tímto způsobem by rodiče měli myslet na budoucí schéma ţivotního 

stylu svých potomků. Všeobecná sestra by měla být erudovaní  v ohledu kojení, ale i zdravé 

výţivy malých dětí a svojí činností dále předávat své znalosti či zkušenosti. Výběr tématu mě 

ovlivnil především dotýká proto, ţe mám sama děti a chci pro ně jen to nejlepší a to i z  

hlediska stravy. Je to jednou z věcí, kterou mohu do pozitivně ovlivnit pro jejich zdraví do 

budoucna, a proto jsem se  této problematice chtěla lépe věnovat a poukázat na nové trendy v 

této oblasti. 

V teoretické části bakalářské práce jsou zpracovány poznatky z oblasti kojení, představeny 

přípravky umělé výţivy kojenců, aplikování komplementární stravy včetně zahájení přísunu 

lepku a další všeobecná doporučení pro výţivu kojenců. Rovněţ jsou  rozebrány zásady 

spojené se stravou batolat a jejich aktuální doporučení racionální výţivy pro malé děti. Také 

jsou v práci popsány, jaké potraviny jsou pro děti v batolecím věku vhodné a jaké s tím 

související reţim stravování i výţivové návyky, které si dítě vytváří pro celý ţivot. Metodika 

bakalářské práce se zabývá rešerší odborných článků vybraných českých periodik hledáním 

dle klíčových slov ve známých databázích. Praktická část analyzuje recenze 5 vybraných 

odborných článků.  
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1 CÍLE PRÁCE 

 

1. Zjistit, jaká jsou současná doporučení pro výţivu kojenců. 

2. Zjistit, jaká jsou aktuální výţivová doporučení v batolecím věku.  
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2 KOJENECKÁ VÝŢIVA 

„Kojení je nenahraditelnou přirozenou výživou dítěte. Rozhodnutí kojit své dítě je volbou 

nejvhodnější výživy pro novorozence a malé kojence do konce 6. měsíce a pokračování v 

kojení do 2 let věku dítěte i déle. Mateřské mléko chrání obsahem obraných látek dítě před 

většinou infekcí, snižuje výskyt alergií a svým stále se měnícím složením se přizpůsobuje 

potřebám rostoucího dítěte. Mateřské mléko je zároveň potravou i lékem.” (Nevoral, Paulová, 

2007, s. 1). 

2.1 Doporučení pro výţivu kojenců 

V současné době se pro výţivu v kojeneckém období uvádějí dvě doporučení a to z WHO 

(World Healt Organisation) a ESPGHAN/EFSA (Evropská společnost pro dětskou 

gasroenterologii, hepatologii a výţivu) / (Evropská agentura pro bezpečnost potravin). 

Doporučení WHO z roku 2001 zní, ţe nejpříznivější výţivou v prvních 6. měsících ţivota je 

výlučné kojení. Navíc toto doporučení bylo prokázáno obsáhlým sledováním a přehledovou 

studií.  

Doporučení ESPHGAN a EFSA uvádí, ţe nasazení komplementární výţivy (nemléčných 

porcí) je vhodné v období od ukončeného 4.-6. měsíce věku dítěte. Tyto reference byly 

převzaty ze spisů, které prokazují, ţe odkládání vystavování a omezování v zavádění 

eventuelních alergenů i lepku směřuje v rozvinutých zemích k vyšší incidenci potravinových 

alergií a celiakie; dokonce se domnívá, ţe gluten můţe spouštět diabetes mellitus 1. typu. Aby 

se byla schopna dobře rozvíjet imunitní tolerance je vhodné usilovat o opětovné vystavování 

antigenů v rozhodujícím období, které můţeme determinovat v období od 17. týdne jako 

spodní hranici a 26. týdne ţivota jako horní hranici. Pravděpodobně je mezi přechodem na 

komplementární výţivu výhodný činitel současný přísun mateřského mléka. Pádné důvody z 

doporučení WHO pro plné kojení do ukončeného 6. měsíce, je prokazatelně niţší výskyt 

infektů. V současné době by měla být výţivová doporučení v rozvinutých zemích přijímána 

pro přibývající výskyt autoimunitních chorob, alergií i potenciálního úbytku ţeleza u 

výhradně kojených dětí.  

V situaci, kdy dítě prospívá při plném kojení je na místě přidat komplementární stravu aţ od 

26. týdne. V opačném případě, kdyţ vlivem poklesu laktace, dítě dle své hmotnosti 

neprospívá optimálně, je individuálně zvaţováno o zařazení příkrmu jiţ v 17. týdnu ţivota. 

Jestli-ţe je dítě nedostatečně kojeno, nastává výběr vhodné mléčné formule jiţ během prvního 

trimenonu ţivota. Pokračovací mléka je vhodné nabízet aţ po zavedení nemléčných porcí. 
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Sloţkou komplementární výţivy je gluten, je vhodné jej zařazovat při současném kojení 

(Frühauf, Szitányi, 2013, s. 13-14). 

V rámci profylaxe alergií jsou přijímány určité aspekty, které jsou vztahovány pro všechny 

kojence; schvalováno je výlučné kojení alespoň po dobu 4. měsíců s prodlouţením do 6. 

měsíce; dále nevystavovat dítě kouření, jak před jeho narozením, tak po porodu a v 

neposlední řadě podávání komplementární výţivy v období mezi 4. a 6. měsícem. Pro 

kojence, kteří mají pozitivní rodinnou alergologickou anamnézu se řadí mezi rizikovou 

skupinu a platí, ţe pokud nejsou ţiveni mateřským mlékem měly by do 4. měsíce ţivota 

dostávat hydrolyzovanou formuli. Částečně hydrolyzované mléčné formule jsou 

upřednostňovány před kompletně hydrolyzovanými. Rodičům je v této situaci vyloţen fakt, ţe 

alergické projevy bývají spojeny s rodinnou anamnézou (Frühauf, Szitányi, 2013, s. 13). 

Dle názorů Grofové (2007), by měla obzvláště výţiva zabezpečovat dostatek kvalitních ţivin, 

protoţe tělesný růst dítěte je nejrychlejší právě v období do prvního roku. Jako i jiní autoři 

pokládá jako standard výţivy nejmenších dětí kojení, v optimálním případě výlučné. Rovněţ 

poukazuje, aby se neopomíjel příjem tekutin, neboť u kojenců je vyšší pravděpodobnost jejich 

ztrát a vzniku dehydratace. Upozorňuje také na riziko vzniku potenciálních alergií, při 

zavádění příkrmů u nedostatečné enzymatické výbavy, ale především na nadbytečné 

vykrmování dětí, které je v naší populaci velice časté. Klade také důraz, aby dětem nebyly 

podávány sladkosti, smaţené potraviny, slazené limonády, chuťově výrazné pokrmy a pod. 

Tyto potraviny spolu s nedostatkem pohybu se podílejí na vzniku rizika obezity nejen v 

dětském věku, ale i jiných závaţnějších chorob v dospělosti. Podstatné je aby se dítě naučilo 

přijímat pestrou a zdravou stravu v níţ by neměly chybět mléčné výrobky, obiloviny, maso, 

ryby, ovoce, zelenina, luštěniny aj. (Grofová, 2007, s. 99-100). 

 

2.2 Principy kojenecké výţivy 

Ve stravě kojence, by mělo být základem výţivy mateřské mléko. Kojení dítěte by mělo být 

zpočátku výlučné, bez ţádných doplňujících tekutin či jiné stravy. Podle znění z WHO, by 

mělo výlučné kojení trvat do ukončeného půl roku dítěte. Doplněk ve výţivě v podobě mléčné 

dávky se nazývá v dokrm a v podobě nemléčné dávky jako příkrm. Po období přechodu na 

smíšenou stravu, je stejně vhodné pokračovat v kojení aţ do 2 let dítěte. Pokud dítě kojeno 

není, musí být zařazena počáteční umělá výţiva, určená pro kojence do 4. měsíce ţivota, 
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zároveň koncem 4. měsíce by měl být zařazen nemléčný příkrm aţ potom začít s mlékem 

pokračovacím (Svačina a kol., 2008, s. 305). 

2.3 Výţiva mateřském mlékem 

Mateřské mléko reprezentuje ideální podobu výţivy a je dokonale přizpůsobené potřebám jak 

novorozencům tak vyzrálým kojencům. Je téměř neomezeně dostupné, má vhodnou teplotu a 

je zcela zdarma. Bylo zpětně dokázáno, ţe u kojených jedinců je niţší incidence obezity, 

diabetes mellitus 2. typu i celiakie. Během kojení se rovněţ posiluje vztah mezi matkou a 

dítětem (Muntau, 2014 s. 51-52).    

2.3.1 Druhy mateřského mléka 

Mateřské mléko a jeho produkce se vyvíjí třemi stupni: Kolostrum, Přechodové mléko, zralé 

mléko. Kolostrum neboli mlezivo se tvoří jiţ v závěru těhotenství a v počátečních dnech 

ţivota dítěte, svou barvou připomíná naţloutlou tekutinu. Má niţší energetickou hodnotu neţ 

zralé mléko, kolem 56 kcal/100 ml; obsahuje i méně tuků a uhlovodnanů, je obohaceno 

vyšším poměrem bílkovin, má neobyčejné imunologické vlastnosti (Muntau, 2014, s. 52; 

Sedlářová a kol., 2008, s. 87). 

Tranzitorní neboli přechodné mléko je produkováno mezi 5.-10. dnem po porodu, má vyšší 

energetickou hodnotu neţ kolostrum asi 60 kcal/100 ml. V jeho sloţení je vyskytuje více 

laktózy, kalorií i tuků neţ v kolostru, zároveň je chudší na proteiny i imunoglobuliny 

(Muntau, 2014, s. 52). 

Zralé mateřské mléko se tvoří přibliţně od 11. dne po narození, má vyšší obsah energie 68 

kcal/100 ml; rovněţ vyšší obsah tuků, ale obsah ulovodnanů má stejný jako mléko tranzitorní, 

avšak niţší obsah bílkovin (Muntau, 2014, s. 52). Mateřské mléko lze rozdělit na tzv. přední a 

zadní mléko. Přičemţ mléko přední utiší kojenci ţízeň, protoţe má ve svém sloţení značné 

mnoţství vody i cukru. Mléko zadní je pro změnu bohaté na tuk a vitaminy v něm rozpustné a 

proto lépe zaţene hlad (Sedlářová a kol., 2008, s. 87).  

2.3.2 Výhody kojení pro dítě 

Mateřské mléko v rozvojových zemích chrání miliony dětí a zároveň redukuje moţnost 

náhlého úmrtí dítěte do prvního roku ţivota, rovněţ se také podílí na úbytku mortality 

kojenců/novorozenců v rozvinutých zemích. Kojením je dítě chráněno výskytem průjmového 

onemocnění a stejně tak i infekcím různého původu. U kojených dětí je niţší sklon k 

zánětlivým chorobám dýchacích cest a středního ucha. V pozdějších obdobích ţivota je dítě 
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chráněno proti civilizačním chorobám včetně diabetu 1. a 2. typu. Zřejmě i výskyt nemocí bílé 

a červené krevní řady je díky kojení sníţen. Další výhodou kojení je i fakt, ţe předchází 

obezitě, nadváze i problémy s vysokým cholesterolem na rozdíl od nekojených dětí. U 

kojených dětí byl zaznamenán i niţší výskyt hospitalizací do prvního roku svého ţivota. V 

dospělosti a ve stáří je průkaz silnějších kostí díky tomu, ţe byly jako děti ţiveny mateřským 

mlékem (Nevoral, 2007, s.1). 

2.3.3 Biologické sloţení mateřského mléka 

Mateřské mléko tvoří všechny přirozené látky a to zejména bílkoviny, cukry, tuky, minerály, 

vitaminy i imunitní látky. Obsah bílkovin v mateřském mléce je poměrně nízký, zároveň jsou 

dokonale modifikovány pro enzymatickou výbavu kojence a nedochází ke zbytečnému 

přísunu aminokyselin. Lidské mléko v komparaci s kravským mlékem obsahuje i laktalbumin 

a kasein v koncentraci 40%, coţ jsou bílkoviny, které mají funkci pro lehčí stravitelnost 

(Muntau, 2014, str.53; Dvořáková, 2011, s. 134-135). 

V mateřském mléce je vysoký poměr sacharidů, obsahuje nejvíce laktózy v porovnání 

ostatních druhů mléka, tím vytváří podmínky ke zmnoţení Lactobacillus bifidus a tím 

inhibuje růst E. coli, díky nimţ se produkuje kyselá stolice, tato stolice tolik nedráţdí kůţi 

jako stolice zásaditá, jenţ se vyskytuje u kojenců stravovaných průmyslově vyráběnými 

mléčnými formulemi. Přítomností Lactobacillus bifidus ve střevě je podpořeno i lepší 

vstřebávání ţeleza a vápníku. Rovněţ se v mateřském mléce nachází oligosacharidy, které 

tvoří bariéru patogenním kmenům a dávají prostor pro zmnoţení střevních bifidogenních 

bakterií (Muntau, 2014, s. 53; Dvořáková, 2011, s. 135). 

I kdyţ se kvantitativně mateřské mléko shoduje s tuky kravského mléka, mají specifické 

nutriční aspekty, mateřské mléko tvoří esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina 

a-linolenová, kyselina arachidonová, kyselina dokosahexaenová). Zejména kyselina 

arachidonová a dokosahexaenová mají zásadní význam pro vývoj CNS a oční sítnice 

(Muntau, 2014, s.53). Rozloţení tuků v mateřském mléce je zcela variabilní, jelikoţ se jejich 

mnoţství mění napříč jednoho dne i v průběhu jednoho kojení, je pozoruhodné, ţe na konci 

dne je tuku v mléce aţ 5x více (Dvořáková, 2011, s. 135). 

Mateřské mléko má vcelku nízký poměr stopových prvků, osmolalita mateřského mléka je 

také nízká, ale díky tomu je menší riziko hypertonické dehydratace při ztrátách vody. Ţelezo, 

vápník a zinek se u kojených dětí lépe vstřebávají (Muntau, 2014, s. 53). 
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Mnoţství většiny vitaminů v mateřském mléce jsou závislé na vyváţené stravě matky a běţně 

odpovídají denní potřebě dítěte. V mateřském mléce, je nedostatečné mnoţství vitaminu K a 

D, jenţ musejí být substituovány. Potřeba vitaminu D je asi 800-1000 IU/den, bez ohledu na 

druh výţivy dítěte a je doporučeno podávat alespoň do konce prvního roku ţivota 500 IU 

vitaminu D denně. Průmyslově vyráběná mléka pro kojence a batolata obsahují průměrně 400 

IU/l (Muntau, 2014, s. 54-57). Vitaminy B, C, D, i E jsou běţně v mateřském mléce 

zastoupeny (Dvořáková, 2011, s. 135). 

Mateřské mléko obsahuje specifické imunoglouliny (IgA, IgM, IgG, lyzozym a laktoferrin), 

protilátky v mateřském mléku získané od matky se v zaţívacím traktu dítěte nevstřebávají a 

mají ochrannou funkci. Zastupují pasivní ochranu, která je zprostředkována přesunem 

imunokompletních buněk ze střeva matky do prsní ţlázy během gravidity (Muntau, 2014, s. 

54). 

 

2.3.4 Moţné nevýhody kojení 

Přenos infekce  a zdraví škodlivé látky  

Infekční choroby matky (hepatitida, HIV, CMV) mohou nakazit kojené dítě přenosem z 

mateřského mléka. Koncentrace zdraví škodlivých látek v tukové tkáni kojenců z části 

vyrovnává rychlý příbytek této tkáně. Sníţení saturace škodlivých látek v mateřském mléku je 

zprostředkován zákazem uţívání organických látek ve kterých se nachází chlor. Choroby 

vyvolané škodlivými látkami v mateřském mléce zatím nebyly potvrzeny. Následující 

lipofilní dlouhodobě působící látky mohou být přeneseny do mateřského mléka. Jsou to 

zejména pesticidy a průmyslově škodlivé látky (Muntau, 2014, s. 54). 

Vegetariánská strava matky 

Striktní vegetariánská nebo veganská dieta matky můţe vést k výraznému nedostatku 

vitaminu B12 s následnými a často ireverzibilními změnami spojenými s postiţením mozku. 

Dítě kojené matkou s těmito stravovacími návyky dochází během několika měsíců rozvoji 

kritického syndromu z nedostatku vitaminu B12 se závaţným poškozením mozku a jeho 

generalizovanou atrofií (Muntau, 2014, s.54). 
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2.3.5 Zásady pro podporu kojení v pediatrické praxi 

Pediatr by měl být obeznámen se zásadami správné techniky kojení, podporovat výlučné 

kojení po dobu půl roku a měl by umět řešit problémy při kojení. Rovněţ by lékař měl mít 

přehled o růstových spurtech i o odpovídajících znacích dostatečné výţivy v jednotlivých 

věkových obdobích. V neposlední řadě by měl lékař ve své praxi pracovat s percetnilovými 

grafy (Bělohlávková, 2014, s. 7).  

Podpora kojení by měla být bez ohraničování frekvence či délky a hlavně tak jak si dítě přeje. 

Nepodat dítěti při prvních potíţích s kojením umělou formuli. Pro zvýšení produkce mléka je 

vhodné: časté přikládání k prsu, oba prsy vystřídat během jednoho kojení a také časté noční 

kojení. Důleţitá je dostatečná posila sebedůvěry kojících matek, v opačném případě je 

následkem odstavení (Frühauf, 2014 s. 8-10). 

Výhody výlučného kojení pro dítě  

 Plné kojení v období nejméně 4 měsíců má při srovnání s umělou kojeneckou výţivou nebo 

částečném kojení mnoho výhod pro dítě i matku. Mezi ně patří například: niţší výskyt infektů 

(především dýchacích cest), alergií, výskyt dětské obezity, hypertenze, hypercholesterolemie i 

diabetu (Bělohlávková et al., 2014, s. 7). 

2.4 Kojenecké formule (umělá kojenecká výţiva) 

První 4. měsíce, by měly být zásadně mléčné výţivy, v případě, ţe dítě není z nějakého 

důvodu kojené, či jen částečně kojené, musí dostávat umělou mléčnou formuli. Mléčné 

formule jsou průmyslově vyráběny a slouţí k pokrytí nutričních nároků dětí do prvního roku 

ţivota. Jejich pouţití i bezpečnost uţívání musí být podloţena vědeckým výzkumem. Pro 

výrobu kojeneckých formulí je vzorem mateřské mléko, ale ani značná shoda ve sloţení mezi 

MM a formulí, nezaručí její bezpečnost ani nutriční kvality. I v případě teoretické naprosté 

shody formule a MM, budou vycházet na zřetel diference v dostupnosti a výsledném 

metabolickém efektu. Právě kvůli těmto příčinám je nedostatečné pouze porovnávat sloţení 

formule s mlékem mateřským. Bází kojeneckých formulí je obvykle mléko kravské. Hlavní 

koncepcí umělé mléčné výţivy je, ţe se snaţí kopírovat fyziologický vývoj zaţívacího traktu 

kojence a zároveň je rozdílné pro první i druhý půlrok ţivota dítěte (Bělohlávková et al., 

2014, s. 16). 
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2.4.1 Počáteční formule 

Počáteční mléko obsahuje adaptovanou bílkovinu kravského mléka, jeho poměr syrovátky a 

kaseinu je 1:1 oproti originálnímu poměru 2:8. Skladbu počáteční formule tvoří laktóza; 

maltodextriny i škroby, ale však v omezeném mnoţství protoţe jejich přítomnost můţe mít 

vliv na výskyt kojeneckých kolik. Minerální látky, vitaminy i stopové prvky musejí být v 

bezpečných koncentracích. Obsah tuků v umělé počáteční formuli pokrývá zhruba 1/2 

energetické potřeby kojence mezi 4. aţ 6. měsícem ţivota. Mléčná formule počátečního mléka 

musí obsahovat i standardním mnoţství kyseliny linolové i alfa-linolenové. Počáteční formuli 

doplňují také polynenasycené mastné kyseliny, jednak kyselinu dokosahexaenovou (DHA) 

popřípadě kyselinu archaidonovou (ARA). Jejich příznivé působení na zrakovou ostrost, 

atopickou dermatitidu či psychomotorický vývoj nemá nijak blahodárný význam u zdravých a 

donošených kojenců (Bělohlávková et al., 2014, s. 16-17). 

Příklady dostupných počátečních mléčných formulí na českém trhu: Beba 1, Bebivita 1, HiPP 

PRE BIO Combiotic, Humana 1, HAMI 1, Nutrilon 1, Sunar premium 1 aj. (Frühauf, 2014, s. 

12). 

2.4.2 Pokračovací formule 

Pokračovací mléčná formule je určena kojencům od 4. do 6. měsíce a později aţ do 36. 

měsíce ţivota. Bohuţel není dostatek studií, jenţ se věnují daným potřebám ţivin u kojenců 

mezi 6. aţ 12. měsícem, na rozdíl od věkové skupiny do 6 měsíců. Avšak nároky na sloţení 

umělého mléka se pojí s fyziologickými poţadavky v druhém půlroce ţivota dítěte. Na rozdíl 

od kravského mléka je v pokračovací formuli niţší obsah bílkovin, ale má stejný poměr 

syrovátky a kaseinu 2:8. Je vhodné kojenci zavést pokračovací formuli nejdříve v období 

podávání nemléčných příkrmů. Stejně kojenci poskytuje téměř 90% energie mléčná formule, 

jelikoţ komplemetární výţiva je prozatím v menším mnoţství i omezené kvalitě. Zároveň je 

podstatné, aby pokračovací formule dlouhodobě nekompenzovala přísun komplementární 

stravy (Bělohlávková et al, 2014, s. 17). 

Dostupné příklady pokračovacího mléka: Beba 2, Bebivita 2, Humana 2-3, HAMI 2,  HAMI 2 

Hajaja, Nutrilon 2 Good Sleep, Sunar complex 2, Sunar original 2 aj. (Frühauf, 2014, s. 12). 

2.5 Zavádění nemléčných příkrmů 

Kdyţ uţ se dítě dostane do etapy vývojové zdatnosti, je na místě začít s komplementární 

výţivou neboli příkrmem. V období od ukončeného 4. měsíce a nejdéle po ukončeném 6. 

měsíci a to bez ohledu je-li dítě kojené či není. Zahájení přikrmování je především z důvodu, 
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nedostatečného pokrytí nutričních nároků pouze mateřským či kojeneckým mlékem. 

Vývojová zralost se u dítěte projevuje: schopností drţet hlavu v pevné poloze, souhrou očí, 

rukou i úst při hledání stravy a stejně tak její uchopení včetně vkládání do dutiny ústní. V 

neposlední řadě také polykání i snášenlivostí pevné stravy (Pracovní skupina Ministerstva 

zdravotnictví pro výţivu dětí, 2013).  

U dětí plně kojených prvního půlroku ţivota, se zpravidla začíná s příkrmem aţ po 

ukončeném 6.měsíci. Naopak u dětí krmených umělými mléčnými formulemi, je moţno začít 

uţ od ukončeného 4. měsíce s přídavkem komplementární stravy (Svačina, 2008, s. 310).  

  

2.6 Jaké jsou strategie při zavádění příkrmů 

Nemléčný příkrm by se neměl ve stravě kojence objevit dříve jak po ukončeném 4. měsíci ani 

déle neţ po 6. měsíci. V případě dřívějšího či pozdního zavedení komplementární stravy neţ 

před doporučeném údobí je nutné čelit úskalím z hlediska malnutrice, alergické reakce, 

anemie či poruchami příjmu potravy. Kdyţ se u kojenců dodrţí daná doba zavádění příkrmů, 

nemá  v našich demografických podmínkách téměř ţádné zdravotní komplikace ani rizika. I 

při oddálení některých potravin, které by mohly alergii vyvolat, nesníţí riziko rozvoje alergie 

u predisponovaného jedince. Rovněţ nemá význam, absence alergenů v jídelníčku těhotné či 

kojící matky v prevenci výskytu potravinové alergie. Pro dítě je určitě výhodné, aby bylo 

přinejmenším částečně kojeno při zavádění příkrmů a moţného vzniku alergické reakce na 

dané potraviny patřičně sledováno. Důvodem je včasné rozpoznání reakce na konkrétní 

potraviny a proto se doporučuje nepřidávat nové druhy dříve neţ za několik dní. Alergeny by 

měly být zaváděny postupně a přitom pomalu zvyšovat jejich dávky. Soudobé poznatky 

alergologů také říkají, ţe plné nebo alespoň částečné kojení by mělo trvat nejméně do 9. 

měsíců věku kojence, či déle (Bělohlávková et al., 2014, s. 13). 

2.6.1 Kdy začít se potravinami obsahující lepek 

Dle ESPGHAN je gluten v současné době doporučován vloţit do stravy kojence v období 

nejdříve od ukončeného. 4. měsíce a nejpozději do ukončeného 7. měsíce. Bohuţel neexistuje 

ţádný důkaz o prevenci celiakie z hlediska kojenecké výţivy. Lepek by se měl zpočátku 

přidávat do výţivy dítěte v malém mnoţství cca. 7,5g/den, coţ mohou být buď 2 lţičky 

mouky (v polévce) nebo 2 dětské piškoty (v ovocné přesnídávce). Dnes se jiţ odborníci 

nepřiklánějí k oddalování potenciálně alergenních potravin po období 4.-6. měsíce, z důvodu 

redukce alergické reakce, jelikoţ nejsou aktuálně vědecky dokázány. Naopak pozdní zavedení 

cereálií po prvním půlroce ţivota, mohou vzrůst rizika pro alergii na pšenici. Doporučení v 
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USA z roku 2012 říká, ţe lepek by měl být přidán do stravy dítěte při současném kojení a 

nikoliv s mléčnými formulemi avšak komplementární stravu zahájit mezi 4.-6. měsícem. Ve 

Švédsku v roce 2011 byl doporučován obdobný postup jako v USA a to jest, nezavádět lepek 

dříve jak ve 4. měsících a ne déle jak po 6. měsících. Ve stejném roce v Německu schválili, ţe 

přidáním lepku v malém mnoţství při současném kojení můţe být podáno od 5. měsíce, ale ne 

déle jak začátkem 7. měsíce. V Chorvatsku v roce 2010 bylo doporučováno zavádění glutenu 

do stravy kojencům aţ po dovršení 4. měsíců a to v případě, ţe je kojeno mateřským mlékem 

(Frühauf, 2014, s. 16). 

2.6.2 Jak postupovat při zařazování komplementární stravy 

V období nejdříve od ukončeného 4. měsíce se můţe dítěti začít postupně nahrazovat jedna 

dávka mléka nemléčným kašovitým pokrmem. Obvykle se začíná s dávkou polední, která 

nejčastěji představuje zcela hladké pyré jednoho druhu zeleniny (Igurg, 2009, s. 47). 

Obvyklé pořadí druhů příkrmů je následující: jako první se zavádí příkrm zeleninový, potom 

zeleninový v kombinaci s masem či vejcem. Dále příkrm ovocný, cereální a následně ovocno-

mléčný. Zpravidla se začíná s jednodruhovým zeleninovým pyré, které kojenci v ţádném 

případě nedochucujeme solí ani cukrem (Poradenské centrum Výţiva dětí, 2011, s. 33). 

Příkrm zahajujeme podávat nejlépe plastovou lţičkou. Na první pokus by se nemělo podat 

více jak 3-4 lţičky příkrmu a je na místě mléčný dokrm. Kaţdý den se mohou podat další 4 

lţičky. Postupem času nahradí nemléčný chod dávku mléka. Je podstatné, aby si dítě pomalu 

zvykalo na větší objem porcí a zároveň poznávalo nové chutě. Není však vhodné zpočátku 

potraviny kombinovat, ale přidávat kaţdý týden nový druh, jde hlavně o prevenci alergické 

reakce, kterou tímto způsobem můţe rodič lépe vysledovat. Mezi zeleninu první volby patří 

například: mrkev, cuketa, tykev, pastinák a pod. Vhodným doplněním zeleniny je brambora 

popřípadě rýţe. Do polední kaše můţeme přidat i maso a to nejpozději od 7. měsíce věku, je 

jedno jaký druh masa, ale v zásadě by mělo být libové (Iburg, 2009, s. 46-52).  

Zásady při přípravě  domácích příkrmů  

Je důleţité, aby doma připravovaný příkrm byl vţdy z čerstvých surovin eventuálně ze 

zmraţených. Suroviny optimálně tepelně zpracovány, způsobem vařením v páře či dušením. 

Po změknutí je dobré kojenci stravu mechanicky upravit pro lepší konzumaci, buď 

propasírováním anebo rozmixováním. Po odzkoušení příkrmu zeleninového, je moţnost 

nabídnout dítěti příkrm ovocný. Ovoce by mělo být v zásadě čerstvé, dobře umyté a zbavené 

slupky. Ovoce je vhodné na jemno za syrova postrouhat na skleněném či nerezovém 
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struhadle, ideální je pro začátek vyzkoušet jablko, později banán. S novými druhy ovoce je 

třeba postupovat pomalu, s prodlevou 3 aţ 4 dnů, vzhledem k riziku alergických projevů. V 

rámci ovocno-mléčného příkrmu, můţeme dítěti nabídnout tučný jogurt a do něj přidat 

zvolené ovoce. V ţádném případě bychom neměli kojenci do 12. měsíců nabízet kravské 

mléko, nízkotučné jogurty nebo tvaroh, protoţe mohou zbytečně zatěţovat jeho ledviny, kvůli 

vysokým koncentracím bílkovin (Svačina, 2008, s. 310) 

Obilné kaše by se měli v jídelníčku kojence objevit mezi 7.-8. měsícem. Pro kojence v tomto 

období se rozšíří spektrum příkrmů o mléčno-obilnou kaši a obilnou kaši s ovocem. Mléčno-

obilná kaše je zpravidla nahrazována za večerní mléčnou dávku. Zpočátku jsou doporučovány 

kaše z rýţe, špaldy, kukuřice či krupice. Nejpohodlnější variantou pro rodiče je koupě jiţ 

hotové kaše, připravené rovnou k podání, ale  není dle výţivových odborníků ideální, díky 

obsahu přebytečného cukru, umělých ochucovadel i aromat. Další variantou je kaše instantní, 

která je výhodná zejména v tom, ţe obsahuje buď jeden nebo více druhů obilnin a současně 

také sušené mléko. Vedlejší zisk pro dítě je, ţe těmito produkty můţe přijímat zbytečný cukr. 

Je přirozené, ţe malé dítě preferuje chuť sladkou, ale rodič by měl mít na paměti, ţe můţe 

nepatřičným výběrem této stravy zatěţovat jeho chuťové vjemy a stejně tak jej na sladké de 

facto naučit (Iburg, 2009, s.62-68). 

Mezi zásady pro podávání stravy kojenců, je mimo jiné důleţité, aby se v ní neobjevovaly 

různé ořechy, semena či slupky z ovoce, které by mohlo dítě aspirovat. Rovněţ malým dětem 

nevyhovují potraviny ve nichţ se objevují vysoké hladiny dusičnanů, umělých sladidel, soli 

nebo růţné druhy koření. V neposlední řadě se vyhnout pokrmům jako jsou ku příkladu: silné 

vývary z kostí a masa, uzeniny, smaţená a tučná jídla, citrusové plody a pod. Ačkoliv mléko 

mateřské popřípadě umělé uţ zcela nepokrývá v tomto období celodenní nutriční potřebu, je 

pořád nenahraditelnou součástí jídelníčku kojence (Svačina 2008, s. 311-312; Poradenské 

centrum Výţiva dětí, 2011, s. 35). 

Se zaváděním pevné stravy jde ruku v ruce i zavádění jiných tekutin neţ je mléko. V ideálním 

případě by tekutiny měly představovat jen čistou kojeneckou vodu. Voda můţe být nahrazena 

i čajem, ovocným nebo bylinným popřípadě šťávou z ovoce. Přidaný obsah sacharidů do pití 

kojence by nemělo přesáhnout limit 15g/ 100ml. Tyto tekutiny by neměly nahrazovat příjem 

mléka, které je pro kojence důleţité (Nevoral et al, 2013, s. 441-442). 
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Komerčně připravované příkrmy ve skleničkách  

Dětská ''skleničková'' výţiva je bezpodmínečně sledována přísnými normami a kontrolami, 

zdroje surovin ze kterých jsou příkrmy vyráběny jsou obvykle z ekologický nezávadných 

zdrojů, a jsou téměř v bio kvalitě. Normy dětských příkrmů mají limity pro hodnoty 

dusičnanů i zdraví škodlivých reziduí. Jejich výhodou je i fakt, ţe v naprosté většině 

neobsahují ţádné koření, soli ani přidaný cukr. Rodič, který vybírá tyto příkrmy, by 

především měl hledět na označení pro které období dítěte jsou určeny. Zásadně by se pokrm 

ve skleničce neměl 2 krát ohřívat z důvodu pomnoţení mikroorganismů, pokud se celý obsah 

nezkonzumuje, měl by se zlikvidovat. Není vhodné vybírat kojenci příliš kombinované směsi 

surovin v komerčně připravovaných příkrmech, jelikoţ mohou zbytečně zatěţovat střeva 

dítěte (Iburg, 2009, s. 53-54). 

Názory jestli je lepší strava pro kojence či batolata kupovaná nebo doma připravovaná, nejsou 

jednoznačné. V porovnávání těchto moţností hrají roli jejich výhody a nevýhody. Jednou z 

výhod doma připravovaných příkrmů, je určitě značná rozmanitost i téměř neomezené 

mnoţství chutí s adaptací pro potřeby dítěte. Dalším pozitivním faktorem je, ţe připravovat 

stravu dítěti doma je hospodárnější. Co se nevýhod týče, musíme vzít v potaz přípravu jídla, 

která je náročnější přinejmenším časově. Rovněţ není vhodná na cesty a také má omezenou 

dobu skladování. Mezi nevýhody patří také potenciální neznalost původu pouţívaných 

surovin, jenţ mohou být v nejhorším případě kontaminovány například těţkými kovy, 

dusičnany, pesticidy a jinými zdraví škodlivými látkami (Poradenské centrum Výţiva dětí, 

2011, s. 36). 
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3 VÝŢIVA BATOLAT 

„Ve věku 1-3 let je důležité období pro tělesný a duševní rozvoj dítěte. Správná výživa v tomto 

období je z fyziologických a medicínsky preventivních důvodů zvláště důležitá.'' (Nevoral et 

al., 2013 s. 457) 

3.1 Výţivové potřeby batolat 

Dítě by mělo přijímat stravu nejlépe smíšenou, vhodně vyváţenou a přitom pestrou. Jídlo by 

nemělo být připravováno stále stejnými fyzikálními přípravami. Batolecí potrava by měla být 

úměrná věku a vývojovému stádiu. Měla by také obsahovat všechny jednotlivé komponenty 

ve správném poměru, správné podíly nutričních sloţek a kvalitní biologickou hodnotu 

(Bělohlávková et. al., 2014, s. 41; Ondriová, 2014, s. 34). 

3.1.1 Sacharidy 

Energetický přísun batolat je doporučován v hodnotách 100 kcal/kg/den. V USA, mají 

batolata doporučen ještě niţší energetický příjem neţ v naší zemi. Dle WHO, by neměl příjem 

sacharidů, být vyšší neţ 10% potřeby energie, čímţ se rozumí zhruba 27 g denně 

(Bělohlávková et. al., 2014, s. 42; Nevoral et al., 2013, s. 458). 

3.1.2 Bílkoviny 

Dítě ve věku mezi 12-36 měsíci by mělo dostávat kolem 1g/ 1kg fyzické hmotnosti. Proteiny 

jsou nepostradatelnou sloţkou, avšak jejich nadměrná spotřeba můţe vést k nadváze, jsou-li 

výhradně ţivočišného původu. Z tohoto důvodu je vhodné, aby bílkoviny tvořily na nejvýše 

18% potřeby energie dítěte. Schváleno je mnoţství asi 3 porcí mléčných výrobků (cca 300-

330 ml mléka). Výborným zdrojem mléčných bílkovin je batolecí mléko, jenţ má obdobné 

kvality jako mléka pro kojence. Ve srovnání s kravským mlékem obsahuje niţší hodnotu 

bílkovin tj. asi 1,2-1,4g/100ml, a tím zbytečně nezatěţuje ledviny batolete (Nevoral et al., 

2013, s. 457; Kotalová, 2013 s. 24). 

3.1.3 Tuky 

Zastupují v příjmu energie  batolete kolem 30-35%. Do věku 2 let by neměl být příliš 

vymezený přísun cholesterolu a později upřednostnit tuky rostlinného původu. Hlavní je 

přísun nenasycených mastných kyselin, zastoupené kyselinou arachidonovou a 

dokosahexaenovou, mající vliv na správný rozvoj kognice a vývoj mozku dítěte. Tyto 

esenciální sloţky by mělo poskytovat vhodné batolecí mléko (Kotalová, 2013, s. 24). 
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3.1.4 Vitaminy a minerály 

Není nutnost prospívajícím batolatům, pravidelně dodávat umělé doplňky stravy, přirozené 

zdroje vitaminů a stopových prvků obvykle dítě získá, pokud má pestrou skladbu jídelníčku 

(Frühauf, Růţičková 2009, suppl., E17). 

Všechny dostupné vitaminy povětšinou zastoupí běţné sloţení stravy batolete. Mezi výjimky 

patří děti, které trpí poruchami výţivy nebo jsou chronicky nemocné. Nejvýznamnější z 

vitaminů je vitamin D, jehoţ doporučená suplementace se dotuje okolo 200 IU batolatům, 

která nebývají vystavovány slunečním paprskům nebo nevypijí za den více jak 250 ml mléka 

(Fruhauf, 2014, s. 42). 

Poţadavky na denní pokrytí vápníku tvoří asi 50mg, jodu 90 µg a ţeleza 6-8 mg. Přísun NaCl  

je vhodný ve formě kuchyňské soli s obsahem jodu, který by neměl být vyšší neţ 2g/den 

(Kotalová 2015 s. 24). 

3.1.5 Tekutiny 

Objem tekutin pro dítě ve 2 letech se pohybuje mezi 80-120 ml/kg/den a ve 3 letech by měl 

být mezi 80-100 ml/kg/den. Vedle mléka by mělo batole přijímat také čistou vodu nebo 

neslazené čaje pro děti. Limit konzumace ovocných dţusů a šťáv by neměl přesáhnout hranici 

120-150 ml za den (Bělohlávková et al., 2014 s. 42). 

3.1.6 Vláknina 

Další neméně významnou sloţkou výţivy by měla tvořit vláknina, jenţ by měla mít podobu 

rozpustnou i nerozpustnou. Její denní příjem pro dítě 2. let je asi 5g/den a pro 3leté aţ 8g na 

den (Ondriová, 2014, s. 35). 

3.2 Obecná doporučení jednotlivých potravin  

Dítěti v tomto období je doporučován přísun potravy rozdělen do 5 porcí denně s tím, ţe i 

svačiny mají stejnou váhu jídla hlavní (Kříţová, Chromcová, 2008 s. 56). 

Skladba potravin se v batolecím věku skládá především z obilovin, přičemţ by jich mělo dítě 

dostat v 6 denních porcích a z toho polovinu z nich celozrnných (Frühauf, Růţičková, 2009, 

Suppl. E10). 

Mléko a mléčné výrobky jsou doporučeny alespoň ve 3 denních porcích, z toho mléko by 

mělo tvořit mnoţství mezi 300-330 ml. Pokud jiţ není dítě kojeno, vhodnou volbou je mléko 

batolecí neţ-li kravské. Zhruba 100 ml mléka odpovídá přibliţně 100 ml jogurtu či 15g 

tvrdého sýra popřípadě 30g sýra měkkého (Kotalová, 2015, 24). 
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Mnoţství masa by mělo být rozloţeno maximálně do 3 dávek týdně, orientačně 200g pro dítě 

1 roku a 250g pro děti mezi 2-3 rokem. Raději volit maso libové neţ uzeniny, případně šunku. 

Doporučení pro konzumaci ryb je vhodné 1-2x týdně a k jejich přípravě pouţívat co nejméně 

tuku. Vzhledem k obsahu omega-3 mastných kyselin lze přijímat i alternativu ryb v podobě 

průmyslově pěstovaných ţampionů. Luštěniny jako jsou hrách, čočka nebo fazole by mělo 

dítě dostávat na talíř minimálně 1 krát za týden, jsou především zdrojem bílkovin a kyseliny 

listové. Vejce se doporučují podávat dětem v počtu minimálně 1-2 kusů týdně (Nevoral et al., 

2013, 461-462; Poradenské centrum Výţiva dětí, 2011, s. 46). 

Zeleninu by mělo batole denně přijímat i pravidelně střídat její druhy. V jídelníčku by měla 

být zastoupena nejméně ve 3 denních porcích, zejména bohatá na kyselinu listovou, která je 

obsaţena ve špenátu, hrášku, brokolici a dalších (Nevoral et al.,2013, 461-462; Frühauf, 

Růţičková, 2009, Suppl. E10). 

Ovoce je pro batole také velmi důleţité, zvláště pro své přirozený zdroje vitaminů, minerálů i 

vlákniny. Doporučené denní mnoţství ovoce by mělo zastoupit přinejmenším 2 porce, které 

odpovídá asi 50-60g. Batolata mohou jíst i ovoce se slupkami. Dobrý pozor by se měl věnovat 

kvalitě výběru ovoce a také přidaným cukrům obsaţených v ovoci sušeném či kandovaném. 

Ovoce by mělo být sice pestře konzumováno, ale s ohledem na potenciální výskyt alergií. 

(Poradenské centrum Výţiva dětí, 2011, s. 47; Frühauf, Růţičková, 2009, Suppl. E10). 

3.3 Stravovací návyky 

To jakým způsobem si bude dítě osvojovat svoje jídelní návyky záleţí především na vlivu 

rodičů, který je v tomto období zásadní a do značné míry batole formují. Rodiče mají ve 

svých rukou, aby dítěti vštípily principy zdravé výţivy jako přirozené potřeby a proto by měly 

mít na paměti, ţe hlavně oni jdou svým potomkům příkladem. Nemá význam s dítětem u jídla 

diskutovat, co bude nebo nebude jíst a ani by nemělo být k jídlu za ţádných okolností nuceno. 

Rovněţ by jídlo nemělo zastávat výchovnou funkci nebo být jediným projevem náklonnosti k 

dítěti (Nevoral et al.,2013, s.460). 

Není na místě, aby bylo dítě krmeno při hře, u televize nebo kdyţ je unavené. Odborníci také 

varují před přejídáním, protoţe v tomto věku k tomuto nešvaru můţe mít sklon velká část, 

batolat, na kterém se ve velké míře podílí rodiče. Nadbytečný přívod energie se do těla batolat 

dostává v podobě slazených nápojů i cukrovinek, je vhodné tyto bezvýznamné potraviny co 

nejvíce redukovat (Bělohlávková et al., 2014, s. 41). 
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3.4 Zásady spojené se stravováním batolat 

Batolatům je doporučováno jíst několikrát denně a menší porce z důvodu malého objemu 

ţaludku i jejich variabilním chuťovým preferencím. Je běţné, ţe dítě v tomto období sní 

někdy jídla moc a někdy málo. Rodiče mohou mít pocit, ţe jejich ratolest přestává mít chuť k 

jídlu. Proto je vhodné dětem nabízet jídla rozličné chuti, teploty i konzistence. V případě, kdy 

se batoleti často podávají rozmixované kaše, můţe si snadno odvyknout kousat a činí mu to 

později problémy (Kříţová, Chromcová, 2008 s. 56). 

3.4.1 Kultura stolování a prostředí 

Pro dítě je vhodné, aby i jeho rodina dodrţovala příznivou kulturu stolování. Rodina by měla 

umoţnit, aby batole mělo svoje místo, kde se bude pravidelně stravovat kupříkladu v dětské 

krmící ţidli. V ideálním případě, by také měla rodina spolu s dítětem trávit čas při jídle, 

přinejmenším u snídaně nebo večeře ve všední dny, aby dítě názorně přijímalo správné 

návyky i od ostatních členů rodiny. Těmito opatřeními se můţe batole vyhnout problémům s 

odmítáním některých jídel, kdyţ uvidí u ostatních pozitivní ohlas, na druhou stranu můţe dítě 

zaujmout postoj i negativních reakcí (Poradenské centrum Výţiva dětí, 2011, s. 40). 

Kromě kvality jídla, je důleţité i emocionální prostředí zajišťované jednak rodinou, později 

vrstevníky v jeslích či mateřské škole. K uspokojivé chuti k jídlu přispívá také fyzická aktivita 

a pobyt na čerstvém vzduchu. I bezprostřední hra nebo odpočinek před jídlem je na místě, neţ 

kdyţ je dítě unavené (Nevoral et al. 2013, s. 463). 

3.4.2 Stravovací reţim 

V rámci reţimu stravování by se mělo jídlo batolatům podávat v přibliţně stejném čase. 

Zároveň by dítě nemělo nad porcí strávit více jak půl hodiny a v mezičase chodů také přijímat 

nic jiného neţ tekutiny. Je ţádoucí kdyţ čas jídla určují rodiče neţ dítě, také by si dítě nemělo 

přivyknout na metodu, při které dostává jídlo za odměnu. Není dobré na dítě doléhat s tím, 

aby kaţdou porci vţdy dojedlo, ale akceptovat jeho volbu. Jídlo pro batole má být potěšením, 

ne jenom radostí rodičů. Těmito opatřeními je moţné předejít problémům s příjmem potravy 

nebo neurotizací dětí nebo osob pečující o děti (Frühauf, 2014, s. 43; Kříţová, Chromcová, 

2008, s. 57). 

 

 



29 

 

4 METODIKA VÝZKUMU 

Pro svoji bakalářskou práci teoretického typu jsem zvolila jako výzkumnou metodiku řešerši 

odborných článků vydaných českými periodiky. Publikace byly vyhledávány prostřednictvím 

webového rozhraní. Vzhledem k rozsáhlé kvantitě vyhledaných publikací jsem specifikovala 

kritéria pro vyhledávání, kdy jsem vyhledané poloţky redukovala podle doby jejich vydání na 

období od roku 2012 do 2017. Dalším z kritérií pro výběr byla klíčová slova, dostupnost 

elektronické verze a také podmínka, aby vybraný titul nebyl citován v teoretické části práce. 

Jako první databázi pro hledání odborných článků jsem pouţila databázi eResources Portal, 

která představuje jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisů či elektronických knih. 

Umoţňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou 

přístupné plné texty článků. Po zadání klíčových slov ani jejich kombinací včetně časového 

období, neposkytla tato databáze ţádné relevantní články. 

Další zvolená databáze pro vyhledání publikací pro rešerši byla databáze Primo, coţ je 

jednotné rozhraní pro vyhledávání v informačních zdrojích zakoupených a předplácených 

Univerzitou Pardubice. Ani zde jsem nenalezla relevantní publikace při zadaných klíčových 

slovech ani zvoleného časového úseku. 

Při hledáni v databázi Ebsco v parametrech od roku 2012 po současnost a pouţití klíčových 

slov výţiva kojenců a batolat, nabídla databáze několik výsledků. Po prostudování byly 

všechny texty irelevantní a ţádný jsem nepouţila, protoţe články nebyly dostupné v plné 

verzi, čímţ nesplňovaly vstupní kritéria a cíle mé práce.  

Pro další vyhledávání jsem vyuţila portálu Solen, coţ je dynamicky se rozvíjející společnost, 

která se zabývá  uceleným lékařským postgraduálním vzděláváním, které se prezentuje 

tištěnou (časopisy, knihy, publikace), elektronickou (internet) a interaktivní (kongresy, 

konference, semináře) formou. Solen je také největší nezávislé vydavatelství periodik v 

medicínské oblasti v ČR. Časopisy jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích 

jako např. Scopus, Embase či Emcare. Je k nalezení na předních místech všech internetových 

vyhledávačů. Výběr byl uskutečněn po zadání klíčových slov: výţiva kojenců a batolat, kde 

bylo databází vygenerováno 105 výsledku. V základním nastavení parametrů hledání nebylo 

moţno limitovat časové rozmezí, proto jsem selekci na základě tohoto kritéria provedla 

manuálně. Výsledkem výběru, jeţ by vyhovoval mojí analýze byly relevantní 2 odborné 

tituly. 
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K vyhledávání odborných publikací jsem vyuţila i webový portál Google schoolar, kde po 

zadání klíčového slova: výţiva kojenců a batolat bylo při zvoleném časovém období od roku 

2012 bylo vyhledáno přibliţně 660 výsledků. Z nalezených moţností byl zvolen jeden 

zvolený příspěvek. 

Posledním vyhledávacím portálem byla databáze NLK/Medvik. Tento portál provozuje 

Národní lékařská knihovna (NLK). Selekce článků se uskutečnila pomocí databáze 

Bibliographia medica Čechoslovaca. Portál Medvik umoţňuje rozšířený výběr hledání podle 

různých parametrů. Je moţné nastavit výběr jazyka, země publikování a zadání časového 

rozmezí vydání článků k zajištění aktuálnosti. Zadala jsem tedy rozmezí do 5 let a vydání 

článků v České republice. Tím jsem sníţila počet vygenerovaných děl. Poté jsem vybrala 

vhodné články k vlastní rešerši, které se zabývaly vybraným tématem. Po zadání klíčových 

slov výţiva kojenců, bylo vygenerováno 92 článků z období posledních 5 let. Po prozkoumání 

vygenerovaných odborných článků, které byly irelevantní jsem vzhledem ke kritériím a cílům 

práce vybrala jeden titul. Po tomto vyhledání jsem zadala stejné parametry pro články vydané 

v České republice v posledních pěti letech a vloţila klíčová slova výţiva batolat. Databáze 

vygenerovala 19 titulů, po manuální selekci jsem zvolila jeden pro svoji analýzu.  

U vyhledaných děl jsem dle stanovených kritérií hodnotila obsah textu, jeho formální členění, 

čtenářské určení, kvalitu překladu, cíle práce a význam dané problematiky, také grafickou 

stránku a jiné. Dále jsem zjišťovala jaké jsou silné či slabé stránky hodnocených článků. 

Rovněţ jsem u kaţdého článku stručně popisovala informace týkající se autorova vzdělání, 

profesních zkušeností a místa jeho působení. V tabulce 1 jsou zobrazeny databáze a Přehled 

analyzovaných článků je znázorněn v tabulce 2. 

 
Tabulka 1Databáze a klíčová slova zvolená k rešerši odborných článků 

Databáze: Dostupné na: Klíčová slova: 

Vydavatelství Solen www.solen.cz Výţiva kojenců a batolat 

Portál Medvik Národní 

lékařské knihovny 

www.nlk.cz/medvik Výţiva kojenců a batolat 

Google Scholar www.scholar.google.cz Výţiva kojenců a batolat 
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Příklady rešerše odborné literatury  

V následujících pěti příkladech je předveden přístup k analýze článků pouţitých v této práci. 

Přístup k analýze vychází z metodického manuálu Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice pro vypracování bakalářských a diplomových prácí. 

Tabulka 2Přehled analyzovaných článků 

Název článku: Autor: Rok 

vydání: 

Internetový časopis: Internetový odkaz: 

Umělá výţiva- současná 

doporučení 
Karásková Eva 2016 Praktické lékárenství 

http://www.pediatriep

ropropraxi.cz/pdfs/ped

/2017/01/06.pdf 

 

Časná výţiva a 

dlouhodobé zdraví 

Zlatohlávková 

Blanka 
2016 Pediatrie pro praxi 

http://www.pediatriep

ropraxi.cz/archiv.php 

 

 

Problémy s výţivou v 

prvním roce ţivota 
Bajerová Kateřina 2014 Pediatrie pro praxi 

http://www.pediatriep

ropraxi.cz/archiv.php 

 

Význam dlouhodobého 

kojení 
Kudlová Eva 2013 Neonatologické listy 

http://www.neonatolo

gy.cz/upload/www.ne

onatology.cz/Neolisty/

neolisty20131.pdf#pa

ge=35 

Stravitelné sacharidy ve 

stravě kojenců a batolat 
Kudlová Eva a kol. 2016 Výţiva a potraviny 

http://www.pediatrie

propraxi.cz/archiv.p

hp 

 

Zdroje informací získané z databáze solen byly vybrány 2 články k recenzi, které splňovala 

zadaná kritéria. 

1. KARÁSKOVÁ, E. Umělá kojenecká výţiva- současná doporučení. Praktické lékárenství. 

2016; 12(5): 186–189  

A. Obsah: 

Odborný článek poskytuje přehled dostupných přípravků umělých mléčných formulí a jejich 

specifické vyuţití pro konkrétní skupiny dětí a jejich potřeby. Jsou zde představeny přípravky 

umělé kojenecké výţivy pro děti, které nemohou být kojeny popřípadě jen částečně kojeny a 

proto musejí dostávat přídavek v podobě mléčné formule. Článek mapuje mléčné formule  jak 

pro zdravé kojence/novorozence tak pro kojence, kteří mají problém s gastroesofageálním 
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refluxem i pro děti nedonošené. Zvlášť je věnována pozornost kojencům s alergií na bílkovinu 

kravského mléka, kde je rozebrána moţnost volby různých typů speciálního umělého mléka 

například formule s částečně nebo intenzivně hydrolyzovanou mléčnou bílkovinou. Součástí 

díla je doporučení preference kojení před umělou výţivou. Ve shrnutí připomíná moţnost 

výběru kojenecké výţivy jak pro zdravé, tak pro děti nemocné. 

 

B. Formální členění: 

Článek je členěn na kapitoly i podkapitoly obsahuje 11 přehledových tabulek, ve kterých jsou 

uvedeny příklady konkrétních mléčných formulí. Zároveň dílo obsahuje souhrn i závěrečné 

shrnutí. Úvod článek sice obsahuje, ale není označen tímto názvem kapitoly. Závěr díla je 

pojmenován jako shrnutí. Obsahuje 3 strany 186-189, v elektronické podobě strana 187 chybí 

i kdyţ text na sebe dobře navazuje, důvodem můţe být reklamní sdělení v tištěné verzi 

případně chybné číslování stran. 

 

C. Čtenářské určení: 

Autorka explicitně neuvádí komu je text určen. Dle zaměření časopisu Praktické lékárenství 

usuzuji, ţe je článek určen farmaceutům nebo i jiným odborníkům. Uţitečné informace zde 

mohou nalézt i laici, avšak některé odborné termíny jim nemusí být zcela srozumitelné.  

 

D. Informace o autorech: 

Dílo je monografické, autorkou je MUDr. Eva Karásková z dětské kliniky FN Olomouc. 

 

E. Záměr autora a hlavní cíle práce 

Autorka v souhrnu neudává záměr díla avšak z obsahu plyne snaha poskytnout přehled 

moţností umělé výţivy kojenců a jejich specifické potřeby. 

 

F. Význam problematiky: 

Autorka udává precizní přehled moţností umělé výţivy pro usnadnění orientace a volby 

přípravku umělé výţivy pro děti jak zdravé tak nemocné. Stejně jako i jiní autoři se přiklání k 

výţivě mateřským mlékem nebo fortifikovaným mateřským mlékem. 

 

G. Vyváženost díla a styl: 

Obsahuje všechny náleţitosti, obsah je přiměřený. Článek je dostatečně obsáhlý i zároveň 

přehledný. Dílo je vcelku čtivé i přes obsahující odborné výrazy. 
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H. Kvalita překladu: 

V anglickém jazyce je napsán pouze souhrn, který je jednoduchý, stručný a výstiţný a 

obsahuje klíčová slova. Po gramatické stránce zcela je správný. 

 

I. Grafická podoba práce: 

Dílo je přehledně rozděleno, coţ usnadňuje orientaci v textu. Příspěvek také obsahuje 11 

tabulek, které se svým počtem jeví na první pohled jako nadměrné vzhledem k rozsahu 

článku, ale z velké míry přispívají ke snadnější orientaci, rozdělení i přehledu. 

 

J. Zpracování bibliografie: 

Autorka pouţila v článku 6 literárních pramenů, coţ pokládám vzhledem rozsahu textu za 

optimální, avšak jeden zdroj je z roku 2005, coţ bych povaţovala vzhledem k tématu jiţ 

zastaralý. Polovinu literárních zdrojů autorka čerpala ze zahraniční literatury, coţ hodnotím 

přínosně. Autorka pouţívá jednotný citační styl, který obsahuje veškeré náleţitosti ke 

zpětnému dohledání informací. 

 

K. Porovnání díla s jinými díly: 

Oproti článku od (Zlatohlávkové, 2016), je problematika orientována pro získání přehledu 

umělé výţivy a volby konkrétních přípravků mléčných formulí. Toto dílo obsahuje přehledná 

rozdělení v tabulkách a proto se v něm můţe lépe orientovat i laik  

 

L. Silné a slabé stránky díla 

Je dobré, ţe dílo obsahuje přehledové tabulky, ale není úplně zřejmé pro koho je článek určen, 

jeví se sice jako odborný, ale mohl by být přínosem i laikovi. Další slabou stránkou je 

zavádějící číslování stránek v publikaci. 

 

2. ZLATOHLÁVKOVÁ, B. Časná výţiva a dlouhodobé zdraví. Pediatrie pro praxi. 2016, 

roč. 17, č. 5, s. 286-290. ISSN 1803-5264. 

A. Obsah: 

Článek se zabývá především vlivem prenatální a časné výţivy na potenciální programování 

vzniku nadváhy, obezity i dalších civilizačních chorob. Dále informuje o prospěchu kojení a 

vlivu umělé výţivy na zdraví jedince během celoţivotního vývoje. Objasňuje hypotézy 
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zaměřené na vlivy prenatální i postnatální výţivy. V závěru shrnuje informace o vlivu výţivy 

matky na vývoj plodu v těhotenství a zdůrazňuje kladný význam kojení, a to především v 

prvních 6 měsících ţivota dítěte. Sděluje, ţe plné kojení alespoň v prvním půlroce ţivota je 

nyní jedním z hlavních nutričních cílů WHO do roku 2025. 

 

B. Formální členění: 

Článek je přehledně rozčleněn na souhrn v českém i anglickém jazyce, úvod, kapitoly a závěr. 

Po závěru následuje ještě poděkování a nechybí ani kompletní seznam pouţité literatury. 

Rozsah stran je uveden od strany 286 aţ 290, avšak strany jsou pouze čtyři. Strana 289, která 

obsahuje závěr a seznam literatury není očíslována a strana 290 v příspěvku není, ale na obsah 

textu to nemá ţádný vliv. 

 

C. Čtenářské určení: 

Dle vyčerpávajících teoretických informacích v tomto díle usuzuji, ţe text bude spíše určen 

pro odbornou veřejnost. Čtenář ze sféry laiků, by si přes kvantitu odborných formulací 

nemusel poradit s porozuměním tohoto článku. 

 

D. Informace o autorech: 

Článek napsala 1 autorka, a tou je lékařka Blanka Zlatohlávková z Neonatologického oddělení 

Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Dále působí na Klinice 

dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK a také zastává funkci v Ústavu pro 

humanitní studia v lékařství 1. LF UK v Praze. 

 

E. Záměr autora a hlavní cíle práce: 

Jak autorka ve svém příspěvku charakterizuje, jí zmíněný koncept ''vývojových počátků 

zdraví a nemoci'', je zřejmé, ţe je vytvářen nejen souhrou faktorů genetických, vývojových či 

enviromentálních, ale je také ovlivňován postnatální výţivou. Dále pak udává, ţe časná 

výţiva programuje riziko obezity i dalších chorob s ní souvisejících v dospělosti. Vychází z 

observační studie, kde byl zjištěn nadměrný přísun bílkovin u nekojených dětí, který zvyšoval 

hladinu inzulinu a insulin-like faktoru 1 a tím se zvyšovaly jejich hmotnostní přírůstky a 

ukládání tuku. Objasňuje výsledky studie, která došla k závěru, ţe by měly kojenecké formule 

redukovat poměry proteinů, sníţit jejich obsah ve stravě kojenců a zároveň podporovat kojení. 

Autorka ve svém článku také cituje, ţe kojení sniţuje riziko obezity a je jejím preventivním 
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opatřením. Také se ve svém díle zmiňuje o účincích mateřského mléka i jeho pozitivním vlivu 

na niţší rizika nepřenosných chorob.  

 

F. Význam problematiky: 

Autorka zdůrazňuje důleţitost problematiky týkající se časného vývoje jedince, jenţ můţe být 

ovlivněn celou řadou faktorů, zejména pak výţivou a tím i působení na celoţivotní zdraví 

jednotlivce potaţmo celé populace. Poukazuje i na dopady spojené s přísunem ţivin a tím i 

moţnosti jejich prevence na vzniku civilizačních chorob. Autorka uvádí statistiky týkající se 

výskytu nepřenosných chorob, stejně tak jako statistiky týkající se procentuálního zastoupení 

kojených dětí a dětí ţivených umělou výţivou, čímţ poukazuje na souvislost mezi poklesem 

počtu kojících matek a nárůstem civilizačních chorob. 

 

G. Jednotlivé části díla – vyváženost díla a styl: 

Jednotlivé části díla nejsou zcela vyváţené. Některé z nich jsou značně rozsáhlé a zčásti 

nepřehledné. Například kapitola o nutričním programování v níţ jsou zmíněny hypotézy, 

kterým je připisován vliv nepřenosných chorob a v následující kapitole jejich praktické 

dopady i moţnosti prevence, přináší velmi zajímavé informace vztahující se k tématu výţivy 

ačkoliv se svojí délkou jeví poněkud rozsáhlé. Text publikace je poměrně sloţitě formulovaný 

a není příliš čtivý. Styl díla je odborný. 

 

H. Kvalita překladu: 

Článek obsahuje překlad českého souhrnu do angličtiny, který je gramaticky i stylisticky 

naprosto správný. Text anglického souhrnu je jasný, výstiţný, stručný a logicky navazující. 

Není však přeloţena zbylá část dokumentu. 

 

I. Grafická podoba práce: 

Dílo je systematicky správně členěné, ale vzhledem k vyčerpávajícímu mnoţství informací, 

které jsou na vysoké úrovni není text příliš přehledný coţ kvalitu článku nijak nesniţuje. 

Kupříkladu by mohl titul obsahovat obohacující tabulku nebo graf ilustrující sdělení nebo 

přehled, pro lepší orientaci či zapamatování textu vizuální cestou. V publikaci je naopak 

obsaţen malý obrázek fotografie autorky.  

 

J. Zpracování bibliografie (Použité zdroje): 
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Autorka pouţila 22 zdrojů, coţ je dle mého názoru vzhledem k rozsahu čtyři strany 

odborného textu více neţ uspokojivé. Autorka citovala 20 zahraničních zdrojů a pouze 4 z 

nich pocházely z období staršího 10 let. Citované zdroje obsahují veškeré informace potřebné 

ke zpětnému dohledání a  jsou systematicky řazené dle jednoho citačního stylu. 

 

K. Porovnání díla s jinými díly: 

Ve srovnání s článkem od (Karáskové, 2016) je článek chudý na praktická doporučení a 

nevhodný pro laickou veřejnost. 

 

L. Silné a slabé stránky díla: 

V díle je velice podrobně rozebraná problematika výţivy ve vztahu k plasticitě a adaptaci 

organismu na vnější prostředí. Dále autorka důkladně rozebírá vliv nesprávné výţivy na 

rozvoj civilizačních chorob. Připomíná význam praktického lékaře v péči o výţivu dětí. 

Zároveň nabádá pediatry, aby podporovali kojení, řešily problémy vzniklé při kojení a 

uváţlivě ordinovali umělé mléčné formule stejně jako podporovali rozvoj vhodných 

stravovacích návyků. Mezi slabé stránky by se daly označit jen značně obsáhlé kapitoly textu, 

ve kterých se můţe čtenář ztrácet. Rovněţ absence obrázků, grafů popřípadě nějakého 

barevného schématu článku. 

 

Zdroje informací získané z databáze google schoolar, kde byl vybrán 1 příspěvek k recenzi a 

splňoval zadaná kritéria. 

 

3. BAJEROVÁ, K. Problémy s výţivou v prvním roce ţivota. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 

16, č. 1, s. 202-204. 

A. Obsah: 

Autorka se zaměřuje na doporučení pro fyziologické děti do jednoho roku v oblasti výţivy 

mateřským mlékem i v jakém období začít s nemléčnou výţivou, včetně zařazování lepku do 

stravy dětí. Dále se zabývá problémy vznikajícími v souvislosti s výţivou, jejich klinickým 

obrazem a intervencemi v konkrétních situacích. V publikaci jsou zahrnuty informace o vlivu 

výţivy na stav gastrointestinálního traktu a problémy vzniklé po přechodu ze stravy přísně 

mléčné na pevnou. Především je věnována pozornost nejčastějším zaţívacím obtíţím v daném 

věkovém období jako jsou neprospívání, gastroezofageální reflux (zvracení), nadýmání a 
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průjmy. Obsahuje naprosto podrobné intervence, které je třeba zajistit v jednotlivých 

specifických případech poruch gastrointestinálního traktu.  

 

B. Formální členění: 

Článek je přehledně rozčleněn na souhrn v českém i anglickém jazyce, dále obsahuje úvod, 5 

kapitol a závěr. Příspěvku nechybí ani kompletní seznam pouţité literatury. Obsahuje tři 

strany odborného textu. 

 

C. Čtenářské určení: 

Čtenářské určení není zmíněno. Myslím si, ţe pro mnoţství odborných teoretických informací 

je tento titul určen spíše pro pediatry, případně gastroenterology. 

 

 

D. Informace o autorech: 

Článek napsala lékařka MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. z gastroenterologické ambulance 

Pediatrické kliniky FN Brno. 

 

E. Záměr autora a hlavní cíle práce: 

Autorka zde sice neudává přímý důvod výběru tématu, avšak v souhrnu jednoznačně 

prokazuje zájem o tématiku stravy dětí v raném věku a jejího dopadu na stav 

gastrointestinálního traktu. Podává obecný přehled a řešení nejčastějších obtíţí spojené s 

příjmem stravy v období prvního roku včetně klinických obrazů, diagnostiky i řešení těchto 

nepříjemných problémů. 

 

F. Význam problematiky: 

Problematika výţivy v prvním roce ţivota provází téměř všechny děti na celém světě. Kaţdá 

matka dnes řeší prospěšnost vybraného způsobu stravování, sleduje neţádoucí účinky 

některých potravin a neustále zjišťuje nová doporučení. Článek naprosto detailně popisuje 

rizika tohoto období a intervence, které je nutné zahájit v případě propuknutí potíţí. 

 

G. Jednotlivé části díla – vyváženost díla a styl: 

Jednotlivé části díla jsou přehledné a vyváţené, styl je jasný. Kapitoly o zvracení, průjmy a 

nadýmání bych povaţovala za zbytečně podrobné a pro cíle svého tématu nedůleţité. Dílo 
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díky mnoţství informací přestává být poutavé, obsahuje hodně zkratek, kvůli, kterým můţe 

čtenář snadno ztratit orientaci a není zde přitom uveden seznam pouţitých zkratek a značek. 

 

H. Kvalita překladu: 

Přeloţen je souhrn do anglického jazyka, který je dle mého názoru stručný a neshledávám zde 

stylistické či gramatické chyby. Rovněţ součástí soupisu bibliografie je pouţito 5 zdrojů v 

angličtině.  

 

I. Grafická podoba práce: 

Dílo je systematicky názorně členěné na kapitoly. Na druhou stranu neobsahuje ţádnou 

přehledovou tabulku např. s konkrétními problémy, diagnostikou nebo intervencemi, která by 

usnadnila přehled při čtení textu a mola by slouţit k praktickému vyuţití. 

 

J. Zpracování bibliografie (Použité zdroje): 

Autorka čerpala ze 6 literárních pramenů, coţ je dle mého názoru vzhledem k rozsahu tří stran 

odborného textu dostačující. Bylo vyuţito 5 zahraničních zdrojů, coţ můţeme povaţovat za 

kvalitní příspěvek. V článku, byl pouţit styl pro zdroje citací formou číselných odkazů v 

kulatých závorkách na koncích odstavců. Zdroje mají jednotný citační styl a obsahují 

potřebné informace ke zpětnému vyhledání. Nejsou však abecedně řazeny. 

 

K. Porovnání díla s jinými díly: 

Ve srovnání s články (Karáskové, 2016) a (Zlatohlávkové, 2016); je text zaměřen především 

na zaţívací poruchy kojenců v souvislosti při kojení, příjmu umělé výţivy nebo zavádění 

komplementární stravy. Je více orientován na vzniklé patologie zaţívacího ústrojí a jejich 

řešení. 

 

L. Silné a slabé stránky díla: 

Oceňuji, ţe v článku autorka velice podrobně popisuje příznaky, diagnostiku i léčbu daných 

potíţí, které mohou souviset s příjmem výţivy dětí. Na druhou stranu je zde mnoho zkratek, 

které nejsou vţdy vysvětlené. V tomto příspěvku postrádám zajímavý graf nebo tabulku, která 

by zjednodušila mnoţství textu a zpřehlednila informace. 

 

Zdroje informací získané z databáze NLK/ Medvik poskytla 2 články k recenzi, které 

splňovala zvolená kritéria. 
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4. KUDLOVÁ, E. Význam dlouhodobého kojení. Neonatologické listy. 2013; 19(1): 34–36 

 

A. Obsah 

Autorka ve svém díle uvádí informace vztahující se ke kojení, které vycházejí z doporučení 

WHO i Ministerstva zdravotnictví ČR. V článku se zabývá o výhodách a prospěšnosti kojení 

a současně charakterizuje existující modely související s kojením po půl roce ţivota. Rozebírá 

jaké mnoţství mléka by mělo být v jednotlivých obdobích ţivota dítěte. Dále poskytuje 

informace o tom jaké procentuální zastoupení by měly obsahovat jednotlivé sloţky potravy i 

frekvenci kojení během dne. Současně vystihuje hodnotu mateřského mléka jako zdroje 

energie, ţivin a nosiče zdraví pro dítě i matku.  

 

B. Formální členění 

Článek obsahuje souhrn, jak v českém tak anglickém jazyce včetně klíčových slov; úvod, 3 

kapitoly a soupis literárních zdrojů. Součástí díla jsou i 2 grafy. Závěr není obsaţen v tomto 

příspěvku. 

 

C. Čtenářské určení 

Autorka neuvádí komu je text primárně určen, ale vzhledem k obsahu textu bych soudila, ţe 

můţe být určen jak odborníkům z řad lékařských tak nelékařských pracovníků. Přínosný můţe 

být i laické veřejnosti včetně skupiny (kojících) matek. 

 

D. Informace o autorech 

Autorkou titulu je MUDr. Eva Kudlová, CSc. Informace o pracovním zařazení autorky jsou 

uvedena na začátku i konci článku, přičemţ na konci je zveřejněna autorčina kontaktní adresa. 

Jedná se o lékařku s místem působení v Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. Lékařské fakulty 

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

 

E. Záměr autora a hlavní cíle práce 

Účelem díla bylo popsat jaký má význam dlouhodobé kojení pro zdraví dítěte i matky a 

zmapovat frekvenci a doporučené mnoţství a dávek kojení. 

 

 



40 

 

F. Význam problematiky 

Autorka se zaměřuje na nejnovější trendy ve výţivě a předává odborníkům i laické informace 

o výţivě dětí mateřským mlékem. Podstatou je, ţe autorka předesílá doporučení WHO i MZ 

ČR v ohledu délky kojení, které je limitováno spodní hranicí 6. měsíců. Především poukazuje 

na zkreslování doporučení, které se vztahuje na kojení do 2 let nebo i déle uvedených v jiných 

příspěvcích či obchodních propagačních materiálech věnující se náhradní kojenecké výţivě. 

 

G. Vyváženost díla a styl 

Části díla vzhledem k rozsahu 3 strany jsou jasné a přehledné, kapitoly jsou dostatečně dlouhé 

avšak chybí závěrečné shrnutí. 

 

H. Kvalita překladu 

Anglický překlad souhrnu hodnotím jako jazykově správný a obsahuje i správně přeloţená 

klíčová slova. 

I. Grafická podoba práce 

Článek je přehledně rozdělen do kapitol a navíc obsahuje 2 grafy. První z nich je barevně 

označený, sloupcový graf, který zaznamenává pokrytí denní potřeby energie a vybraných 

ţivin mateřským mlékem v 2. roce ţivota při průměrné denní produkci půl litru mléka druhý 

je čárkový. Další graf je čárkový, který předává informace o frekvenci kojení za 24 hodin 

podle věku dítěte. 

 

J. Zpracování bibliografie  

Článek obsahuje 22 zdrojů, více neţ polovina je tvořena prameny zahraničními, ovšem 14 

zdrojů je starších 10 let. V textu jsou uvedeny odkazy na zdroje v soupisu literárních 

pramenů,  které však jsou jednotně seřazeny a je dodrţován jednotný citační styl. 

 

K. Porovnání díla s jinými díly  

Stejně jako v autoři předchozích recenzovaných článků, autorka předesílá informace o 

exkluzivním kojení do 6 měsíců věku. Především se zaměřila, na poznatky o kojení po prvním 

půl roce ţivota dítěte. Navíc obsahuje informace o mateřském mléce, jako významném zdroji 

energie a ţivin i dává doporučené mnoţství o zastoupení jednotlivých sloţek ţivin. 
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L. Silné a slabé stránky díla 

Výhodou článku je jasný a stručný popis výhod a významu mateřského mléka, autorčiny 

argumenty týkající se kojení po prvním půlroce ţivota, včetně pozitivního vlivu na zdraví dětí 

i matek. Za slabou stránku bych povaţovala, ţe dílo neobsahuje formální závěr a také, ţe 

autorka čerpala z literárních pramenů, starších 10 let. 

 

5. KUDLOVÁ, E et al. Stravitelné sacharidy ve stravě kojenců a batolat. Výživa a potraviny. 

2O16, roč. 71, č. 5, s. 114-116.  

A. Obsah: 

Vzhledem k obsahu textu v článku, se jedná o průvodní práci, ve které se sleduje jaké druhy a 

zdroje sacharidů přijímají děti v konkrétních věkových skupinách. Autoři v úvodu vysvětlují 

jaké druhy sacharidů jsou pro výţivu dostupné, jak se dělí a označují jako stravitelné a 

nestravitelné, včetně informací jaké jsou jejich zdroje v potravě. Retrospektivně byly 

hodnoceny 4 skupiny dětí celkového počtu 823 dětí, ve věku od 6 do 35 měsíců, a jejich 

spotřeba sacharidů zkonzumovaná během 3 dnů, pomocí dotazníků zaměřených na stravovací 

zvyklosti. Výsledkem studie vyšlo, ţe hlavní zdroje sacharidů u batolat tvoří pečivo, kaše, 

mléko a ovoce, jejichţ příjem byl v nadpolovičním zastoupení energetické spotřeby. 

Monosacharidy a disacharidy poskytovaly dětem 33,4-44,8% energie. Cukry volné dávaly 

všem věkovým skupinám aţ 15% energetického příjmu. Nejčastějším zdrojem těchto volných 

cukrů představovalo podávání kakaa místo mléka aţ u 32% dětí starších 2 let. V diskusi je 

výzkum srovnán s doporučením, ţe celkový příjem energie zastoupený sacharidy je vyšší neţ 

45% u skupiny kojenců. Doporučení říká, ţe primárně by měla být energie dodána ze škrobů. 

Zároveň upozorňuje na doporučení WHO o sníţení příjmu volných cukrů aţ na 10% 

celkového energetického příjmu dětí i dospělých. V této spojitosti WHO schválila, aby se 

dětem do 2 let nepřidávala ţádná dávka cukru do příkrmu. Závěrem je, aby se reguloval 

příjem volných sacharidů a tím i celkové energie, které představují zejména slazené čaje, 

piškoty, sušenky, sladkosti nebo sladké pečivo, v nichţ je malý obsah kvalitních ţivin. 

 

B. Formální členění: 

Tento odborný titul má řádnou formální úpravu, prezentuje výsledky průvodní práce a je v 

rozsahu 3 stran (114-116). Je rozdělen na 7 kapitol, které tvoří abstrakt, úvod, soubor a 

metody, výsledky, diskusi, závěr i soupis literárních pramenů. Abstrakt v anglickém jazyce je 

umístěn aţ na konci poslední strany, která jiţ není označena číslem. V publikaci se nacházejí 
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2 velice podrobné tabulky. Obsahem první tabulky jsou podíly různých druhů sacharidů na 

příjmu energie u dětí ve věku 6-35 měsíců. V další tabulce jsou uvedeny podíly hmotnosti 

zdrojů jednotlivých druhů sacharidů na jejich celkovém příjmu u batolat. Součástí závěru je i 

doporučení pro praxi. 

 

C. Čtenářské určení: 

Z mého pohledu je článek vzhledem svému obsahu určen spíše zdravotníkům či jiným 

odborníkům. Jedná se o průvodní práci. V rukou čtenáře ze sféry laické veřejnosti, by dle 

mého soudu nebyl příliš srozumitelný, kvůli mnoţství statistických či odborných údajů. 

 

D. Informace o autorech: 

Tuto práci sepsala skupina šesti autorů, přičemţ hlavní z nich je uvedena MUDr Eva Kudlová 

z Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Druhým 

uvedeným spoluautorem je MUDr. Petr Tláskal, CSc. z Oddělení léčebné výţivy, Fakultní 

nemocnice v Motole. Třetí, kdo se podílel na tomto díle je MUDr. Jan Boţenský z Dětského 

oddělení, nemocnice Vítkovice. Další 3 uvedení spoluautoři jsou: MUDr. Bohuslav 

Procházka, MUDr. Natalia Szitányi a MUDr. Alena Šebková, kteří patří do Odborné 

společnosti praktických dětských lékařů. 

 

E. Záměr autora a hlavní cíle práce: 

Záměrem práce autorů bylo zjistit v daném souboru respondentů, který tvořilo 823 dětí ze 4 

věkových skupin od 6 do 35 měsíců jejich spotřeb sacharidů, získané z dotazníku, kde se 

hodnotily i běţné stravovací návyky prostřednictvím praktických dětských lékařů. Cílem bylo 

zjistit, vyhodnotit a publikovat výsledky z 3 denního retrospektivního dotazníkového šetření, 

který zahrnoval spotřebu a druhy sacharidů na celkovém příjmu energie. U skupiny batolat 

byly zpracovány podíly hmotnosti zdrojů jednotlivých druhů sacharidů na jejich celkovém 

příjmu. 

 

F. Význam problematiky: 

Význam této problematiky, vychází ze výsledků práce. Kde byl zjištěn, ţe ve sledovaném 

souboru dětí, především batolat, je třeba především sníţit příjem volných cukrů. 
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G. Jednotlivé části díla – vyváženost díla a styl: 

V díle jsou části přehledné a vyváţené. Publikace není příliš čtivá, neboť zahrnuje podrobné 

informace o jednotlivých zkoumaných sloţkách a čtenář se také nemusí dobře orientovat v 

přidaných tabulkách s výsledky nutričních podílů. 

 

H. Kvalita překladu: 

Toto dílo je napsáno v českém jazyce. V práci bylo pouţito překladu abstraktu i klíčových 

slov do anglického jazyka, který je gramaticky bezchybný a jasný. Rovněţ se v práci 

vyskytuje naprostá většina zdrojů v angličtině. 

 

I. Grafická podoba práce: 

Článek průvodní práce je graficky přehledný a uspořádaný do kapitol a navíc obsahuje 2 

tabulky. Nadpisy kapitol jsou vyznačeny červeně. Abstrakt v českém i anglickém jazyce je 

psán na ţlutě zvýrazněném pozadí. Obsah tabulek je z mého pohledu nadbytečně vyplněn 

podrobnými daty a výsledky. Nadpisy sloupců v tabulkách jsou označeny modrým písmem. 

Poslední ze sloupců v tabulce 2. je vyplněn světle modrou barvou. 

 

J. Zpracování bibliografie (Použité zdroje): 

Pouţité zdroje, jsou upraveny podle stejnorodého citačního stylu. V textu jsou uvedeny 

číselné odkazy v závorkách a v soupisu pouţité literatury ve správném pořadí. Autoři čerpali z 

9 zdrojů. Z celkového počtu jsou pouze 2 prameny v mateřském jazyce a ostatní v angličtině, 

coţ hodnotím velmi kladně. Jenom 2 z citovaných zdrojů jsou starší 10 let. 

 

K. Porovnání díla s jinými díly: 

Ve srovnání s článkem autorky (Zlatohlávkové, 2016), se autoři tohoto díla zaměřily spíše na 

jeden konkrétní problém, který se týká příjmu sacharidů. Toto dílo, především prezentuje 

výsledky průvodní práce a přehledu příjmu sacharidů, zvolených skupin dětí. Oproti 

příspěvku Zlatohlávkové, která se ve svém článku věnovala vlivu nutričního programování 

jako preventivního opatření nepřenosných chorob.  

 

L. Silné a slabé stránky díla: 

Na této práci oceňuji, ţe autoři podrobně zpracovaly výsledky v tabulkách. První tabulka vede 

záznamy jednotlivých skupin dětí a jejich podíly příjmu: volných cukrů, přirozených cukrů v 

potravinách, laktózy i škrobu včetně sacharidů celkových. V další tabulce se mohu dozvědět, 
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jaké potraviny obsahují celkové zastoupení sacharidů, z toho polysacharidů, mono a 

disacharidů i laktózy. Včetně údaje podílu, které danou potravinu batolata konzumovala. Jako 

slabou stránku bych maximálně mohla označit, ţe článek není příliš čtivý. 

. 
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5 DISKUSE 

V rámci zvolené metodiky se počet recenzovaných publikaci a jejich výsledků, vztahoval 

pouze na články z periodik vydaných v České republice v rozmezí posledních 5 let, jenţ jsem 

vyhledávala pomocí klíčových slov v češtině. I kdyţ jsem se přímo nevěnovala zahraničním 

příspěvkům, vztahujících se k výţivě malých dětí, chtěla bych ocenit, ţe všichni autoři v 

recenzovaných titulech odkazovaly ve svých příspěvcích na většinu kvalitních zahraničních 

zdrojů. Stejně tak celá řada z nich odkazovala v textu na primární výzkumná šetření, 

observační studie nebo randomizované výzkumy. 

Zjišťované informace v publikacích byly prezentovány přehledně a nacházely se současně se 

v několika zdrojích teoretické části mé práce.  

Ráda bych přispěla do diskuze i vlastní zkušeností, týkající se edukační činnosti pediatrů a 

dětských sester v primární péči. Se svými dětmi a manţelem jsme prošly péčí dvou dětských 

ordinacích, z důvodu přestěhování. Zejména v rámci předávání informací v oblasti výţivy, 

byly více angaţované lékařky neţ zdravotní sestry. Nebylo obvyklé, ţe by se sestry v 

ordinacích PLDD, nějakým zvláštním způsobem účastnily konkrétních řešeních, edukace 

rodičů nebo na obecných poznatcích spojené s tematikou výţivy. 

Ve srovnání spokojenosti s péčí obou PLDD, v oblasti edukace o dětské výţivě, jsme s 

rodinou oceňovaly přístup naší první dětské lékařky, která nám nejen dobře vysvětlovala a 

objasňovala konkrétní momenty ve výţivě dětí, ale podílela se také na referencích aktuálních 

odborných projektů věnovaných této problematice. Abych byla konkrétní, zmiňovala se o 

zapojení do projektu ''1000 dní'' i s ním souvisejícím programem ''NutriCHEQ'' i o kampani 

''spoKOJENÍ''. Projekt 1000 dní ve výţivě dítěte je odborníky vytvořený portál, který iniciuje 

rozšíření mezi lékaře, sestry i rodiče pozitivní dopad nejnovějších poznatků ve výţivě na 

zdraví budoucích generací v České republice. Současně s touto iniciativou vznikl program 

NutriCHEQ, který identifikuje nedostatky ve výţivě, zejména batolat a zároveň dává řešení i 

rady pro konkrétní problémy se stravováním dítěte. Kampaň spoKOJENÍ je prezentována 

SZÚ za finanční podpory grantového projektu MZ ČR a věnuje se podpoře kojení. 

Naše současná dětská lékařka, nám tyto nejnovější odborné informace příliš nepředává, zato 

se ve své praxi pohybuje uţ desítky let a vţdy nám dobře poradila, na základě vlastních 

zkušeností s dětskými pacienty. Sama se snaţí vést poradnu pro rodiče i děti na svých 

webových stránkách. 
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Mohu říci, ţe obě lékařky upřednostňovaly kojení, před volbou umělé výţivy. Při 

pravidelných prohlídkách našich dětí, vţdy  prováděly záznamy o délce i hmotnosti a zároveň 

byly zvyklé pracovat s percentilovými grafy. Jejich ostatní rady vztahující se ke kojenecké i 

batolecí výţivě, individualizované pro naše děti, se v zásadních věcech nerozcházely a byly v 

souladu s nejnovějšími doporučeními.  

V rámci aplikace poznatků do ošetřovatelské praxe, bych se zaměřila na souvislosti se 

vzdělávání sester v oblasti dětské výţivy. Kupříkladu bych navrhla, zapojení sester do 

odborných workshopů či různých e-learningových programů orientovaných na tuto tematiku. 

Rovněţ by sestry mohly v rámci své praxe nejen v primární péči pořádat pravidelné semináře 

pro cílovou skupinu jak rodičů tak i široké veřejnosti, zaměřených na zkoumanou 

problematiku. 

Můj návrh by také směřoval na výzkum nebo anketu v této oblasti mezi rodiče dětských 

pacientů. Kupříkladu jaké způsoby edukace by preferovali v rámci pediatrické péče. Pro vyšší 

záměr těchto návrhů by bylo vhodné, zjistit znalosti matek a problémů, které řeší v souvislosti 

s péčí o dítě a tím zjistit, jaký navázat komunikační kanál pro efektivní předávání informací 

mezi zdravotníky a rodiči dětí. Tímto způsobem by se mohli rodiče stávat rovnocennými 

partnery odborníků rámci v péče o děti. 

 

Cíl č. 1. Jaká jsou současná doporučení pro výţivu kojenců  

I kdyţ se odborná veřejnost ve své podstatě shoduje na doporučeních pro výţivu kojenců, je 

tento cíl naplněn se širokou škálou znaleckých hledisek pro dané témata.  

Jak popisuje MUDr. Zlatohlávková, Ph.D, ve svém konceptu ''vývojových počátků zdraví a 

nemoci'' je postnatální výţiva velmi důleţitým faktorem jeho ovlivnění. Také se ve svém díle 

zmiňuje o účincích mateřského mléka i jeho výhledovém vlivu na niţší rizika civilizačních 

chorob. Mateřské mléko by nemělo být nahrazováno jinými formulemi před ukončeným 6. 

měsícem věku kojence, kvůli riziku vzrůstu nadváhy v pozdějších obdobích ţivota. Předesílá 

výsledky multicentrické intervenční studie, která došla k závěru, ţe by měly kojenecké 

formule redukovat poměry proteinů a sníţit jejich obsah ve stravě kojenců.  

Její převzaté doporučení pro zavádění komplementární výţivy, vzhledem k nutričnímu 

programování a potenciálnímu riziku obezity je, ţe by se neměla objevovat u kojence dříve 

neţ ve 4 měsíci. Optimální je zavést příkrm mezi 4-6 měsícem, ale zase ne déle jak v 6. 
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měsících. Dále pak prezentuje výsledky 2 randomizovaných studií, které vyvrací sníţení 

rizika celiakie vystavování glutenu v období mezi 4-6 měsícem, kdy je dítě kojeno. V rámci 

primární prevence alergií, alergologové doporučují kojit exkluzivně v počátečních 4-6 

měsících, pokud je ovšem dítě vysoce rizikové, podávat mu hypoalergenní formule do 4 

měsíců a po 4. měsíci začít s příkrmy a stejně i s potravinami, které mohou potenciálně alergii 

vyvolat. V ţádném případě není vhodné začít s příkrmem před ukončeným 4. měsícem nebo 

zkracovat celkovou délku kojení. Rozhodně schvaluje stanovisko WHO, výlučného kojení do 

6. měsíců avšak pokračovat v kojení do 2 let dítěte i déle za současného podávání přiměřené 

komplementární stravy. Pediatry nabádá, aby v případech nekojení nebo nedostatečného 

kojení, nabízely formule s niţším zastoupení proteinů. Rovněţ radí, aby lékaři neidikovaly 

brzké zavádění příkrmů a odvrátily tím nadměrnou saturaci dítěte energií a bílkovinami. 

Další doporučení předává MUDr. Karásková zaměřené na podávání umělé výţivy kojencům. 

MUDr. Karásková, podporuje kojení jako nejvhodnější formu výţivy kojence. Říká, ţe v 

případě neúspěšného kojení podávat mateřské mléko odstříkané popřípadě fortifikované. 

Pokud není úspěšná ani tato varianta, pak je indikována umělá mléčná formule. Autorka se 

také opírá o doporučení Prof. Braeggera a MUDr. Frühufa CSc., o podávání počátečních 

formulí od narození pro fyziologické kojence, které by měly obsahovat adaptovanou mléčnou 

bílkovinu a navíc postrádat obsah sacharózy. Rovněţ pojednává o zařazení vhodného 

pokračovacího mléka, určeného pro děti nejdříve od 4-6 měsíců, kde jiţ není nutnost obsahu 

adaptované bílkoviny i nezávislého obsahu sacharózy. 

V příspěvku MUDr. Bajerové, Ph.D., který orientuje na řešení metabolických deficitních 

symptomů. Ve svých kapitolách autorka také zmiňuje výţivová doporučení, které čerpala z 

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výţivy ČPS pro výţivu kojenců a 

batolat a ESPGHAN, které autorka parafrázuje. Výţivu v prvním půlroce ţivota by mělo 

zahrnovat plné kojení bez jiného výţivového přídavku v délce do dokončeného 6. měsíce, 

jestliţe dítě dobře prospívá. Autorka rozebírá rozdílná doporučení pro děti donošené a 

nedonošené, jenţ se týkají volby mléčných a nemléčných dávek. Pro donošené kojence jsou 

doporučena mléka počáteční avšak nepřipouští dřívější zavedení pokračovacího mléka v 

období pouze mléčné stravy, protoţe jejich sloţení neodpovídá vývojovým potřebám. Také 

předesílá doporučení, aby se u dětí nedonošených začínalo s příkrmy v období mezi 5.-8. 

měsícem, popřípadě je řešit individuálně. Zahájení komplementární stravy kojeného dítěte, by 

mělo být aţ koncem 6. měsíce. Autorka také říká, ţe v dnešní době je doporučováno ve 

stejném období s přísunem glutenu, v maximální dávce 6g/den a neodkládat jeho expozici na 
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pozdější dobu. Rovněţ se přiklání k názorům alergologů, podávat komplementární stravu 

mezi 4 aţ 6 měsícem, protoţe se navozuje imunologická tolerance k potravinám, jak ukazují 

některé studie. Nejdříve však započít s příkrmy v 17. týdnu a nejpozději ve 26. týdnu ţivota 

dítěte. 

 

Cíl č.2. Jaká jsou současná doporučení pro výţivu batolat  

Z příspěvku MUDr. Kudlové z roku 2013, opět vychází na zřetel doporučení WHO schválené 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, o kojení dítěte v údobí 6. měsíců věku, s přídavkem 

komplementární stravy a pokračování s kojením do 2 let věku dítěte nebo i déle. Upozorňuje 

především na tahy marketingových společností, které se snaţí prorazit na trhu, s kvalitami, 

které poskytují jejich produkty, i kdyţ jimi disponuje právě mateřské mléko, které je 

přirozeně dokonalé, napříč věku kojeného dítěte. I kdyţ je rozdílný poměr kojení a 

komplementární stravy po prvním roce ţivota, pořád má mateřské mléko batoleti co 

nabídnout. I značně dlouhou dobu po 12 měsíci reprezentuje mateřské mléko, významnou 

součást výţivy. Pokud dítě ve dvou letech přijímá průměrné mnoţství 1/2 mateřského mléka 

denně, uspokojivě pokryje svoji denní potřebu energie, která je v rozmezí 35-40%. Stejně tak 

autorka popisuje, ţe i přes srovnání příkrmů obsahuje lidské mléko značný obsah tuků, 

zejména jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin, které jsou pro děti v tomto období 

nepostradatelné.  

Posledním recenzovaným titulem přispěla skupina autorů (Kudlová a kol., 2016), která 

prezentovala průvodní práci o stravitelných sacharidech, ve stravě kojenců a batolat. Svým 

zaměřením se orientuje na konkrétní problém ve výţivě malých dětí. Výţivová doporučení se 

především vztahují k cílové skupině batolat, které vyplývají z výstupů průřezové studie. 

Výsledky byly porovnávány s platnými doporučeními o příjmu cukrů z WHO i s průzkumy ze 

zahraničních studií. Vznesená doporučení skupiny autorů, vyplývají z výsledků průzkumu 

dotazovaných dětí a jejich stravovacích návyků. Tato doporučení, vztahující se pro praxi 

říkají, ţe je třeba sníţit příjem volných cukrů a tím i celkové energie. Vyloučit ze stravy dětí 

jsou potřeba zejména nápoje s přidaným cukrem, piškoty, sladké pečivo a jiné potraviny s 

obsahem volných cukrů. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat moţnosti přístupu k informacím, týkající se výţivy 

kojenců a batolat, načerpat nové informace pro sebe jako pro matku.těchto poznatků by mohly 

vyuţít především i ostatní matky kojenců a batolat, kterým není jedno, jaká bude výţiva jejich 

dětí. Tyto cíle byly zvoleny vzhledem značně rozsáhlému mnoţství informací daného tématu 

a bylo třeba se zaměřit na konkrétní oblast. Mně samotnou zajímal názor odborné veřejnosti v 

této sféře, jelikoţ sama mám dvě malé děti ve shodné cílové skupině.  

V metodice praktické části práce jsem se zaměřila na reflexi odborných článků v periodicích 

vydaných v České republice za posledních 5 letech týkající se výţivy kojenců a batolat  

dostupných v elektronické verzi. Postupným prohledáváním databází, jsem ve svém 

zkoumaném souboru zjistila, ţe příspěvků, které se zabývají kojeneckou výţivou je věnována 

podstatně větší pozornost, neţ samotné výţivě batolat. Nejvíce sledovanými tématy 

související s výţivou dětí byla v databázích zmiňovány v oblastech kojení, umělé výţivy, 

zavádění příkrmů i potravinových alergií. Malý zájem o stravování těchto cílových skupin, 

dle mého názoru můţe vést k neadekvátní prevenci obezity a dalších komplexních 

onemocnění. Toto téma by mohlo být dalším zajímavým námětem ke zkoumání, a to jak pro 

mě jako matku rostoucích dětí a doufám, ţe i pro širokou veřejnost, neb povaţuji směr zdravé 

výţivy za cestu k cíli za zlepšením kvality a úrovně ţivota našich dětí. 

Autoři v recenzovaných dílech, kteří se zabývají podporou kojení, se shodují. Jejich názory 

nejsou konfliktní, spíše se doplňují. Autoři mají i jednotný pohled, týkající se preference 

mateřského mléka před nastavení mléčné formule. Rovněţ se jejich názory se nerozcházejí, 

ani při zavádění komplementární stravy i zařazování lepku. Je dobré, ţe mínění odborníků 

nejsou v rozporu s platnými doporučeními schválené MZ ČR i WHO.  

Podstatou ale je, aby se platná a odborníky uznávaná doporučení se dostávaly do povědomí 

osob pečujících o děti, jejichţ způsoby jsem rozvinula v diskusi práce. V ideálním případě 

prostřednictvím pediatrů či sester. Eventuálně, aby různé odborné publikace týkající se dětské 

výţivy v podobě článků, letáků nebo jiných prospektů byly dostupné v čekárnách praktických 

lékařů pro děti a dorost a nebyly jen pod primární záštitou komerčních společností.  
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