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Tento test dávám vyplňovat svým klientkám na předporodních kurzech. Jedná se 

o jednoduchý test sestavený laktační ligou a shledávám ho docela efektivním, 

takže si ho můžete zkušebně vyplnit a potom zkontrolovat správné odpovědi. 

Pomůže vám upevnit vědomosti, které jste zde načerpaly :-) Na každou otázku 

odpovězte jednoduše ANO, nebo NE. 

 

Test o kojení - Otázky 

 

1. V prvních dnech by dítě nemělo prs sát při jednom kojení déle než 5 minut, 

dobu postupně zvyšujeme. 

2. Během šestinedělí je běžné, že některé děti nemají stolici třeba tři dny. 

3. Kolostrum se mění v přechodné mléko obvykle kolem 3-4 dne po porodu. 

Někdy i později. 

4. Vyměšování smolky předchází novorozenecké žloutence. 

5. Dítě nejčastěji projevuje zájem o sání prsu prudkým pláčem. 

6. Je třeba dítě vážit po každém kojení, aby byl přehled, kolik přibývá a kolik 

vypije. 

7. V horkých dnech je potřeba dítěti dodávat vodu z hrníčku. 

8. Má-li dítě koliku, čaj z fenyklu pije jeho matka. 

9. Matka může kojit, i když má chřipku. 

10. Medikace matky při porodu nijak neovlivní počátky kojení. 

11. Mateřské mléko matek nedonošených dětí má v prvních týdnech jiné složení, 

než mléko matek dětí narozených v termínu. 

12. Čím častěji dítě saje, tím více mléka se matce tvoří. 

13. V noci se doporučuje kojit vleže. 

14. Spát s dítětem v posteli je nehygienický zlozvyk. 

15. Mléko a mléčné výrobky jsou základem stravy kojící matky, aby měla dostatek 
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mléka. 

16. S příkrmem začínáme zhruba po skončení šesti měsíců věku dítěte. Některé 

děti ani tehdy na příkrm ještě nemusejí být zralé. 

17. Každé dítě by ve věku 12 měsíců mělo spát celou noc. 

18. Důležitým indikátorem, zda dítě přijímá dostatek mléka, je počet 

pomočených plen za den. 

19. Dítě nesmí zabořit nosík do prsu, aby se neudusilo. 

20. Je možné kojit starší dítě i během nového těhotenství. 

 

Nejprve si zkuste sami odpovědět. Nad odpověďmi dlouho nerozmýšlejte, test si 

můžete i vytisknout a odpovědi zapsat, nebo si na papírek očíslujte a zapište vaše 

odpovědi. 

 

Následně si je můžete zkontrolovat na druhém listu:) 
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Test o kojení - Správné odpovědi 

1. ANO 

2. NE (během šestinedělí je běžné, že mají novorozenci stolici i několikrát za den, 

protože jejich střevní mikroflora se po narození postupně vyvíjí. Zhruba po 

uplynutí šestinedělí je stolice již jen jednou, dvakrát za den nebo může i tři dny 

chybět, podobně jako u nás dospělých. Pokud by se vám ale stalo již v šestinedělí 

že stolice úplně chybí, vyhledejte lékaře, protože se může jednat o zdravotní 

problém. Někdy to vyřeší podávání probiotik, ale vždy je lepší nechat miminko 

vyšetřit.) 

3. ANO 

4. ANO 

5. NE (tady se jedná o tzv. Baby koliku, kterou jsem popisovala v páté kapitole 

tohoto e-booku) 

6. NE (jen třetí den se váží miminko v porodnici před a po kojení, abysme věděli, 

zda už se mamince tvoří přechodné mléko. K vážení doma přistoupíme tehdy, 

když je miminko nedonošené, nebo hraničně zralé, u dětí s nižší porodní 

hmotností a v případě laktační krize/růstového spurtu) 

7. NE (plně kojené děti opravdu nepotřebují vodu, čaje ani jiné tekutiny ani v 

parních letních dnech. Prs ale nabízejte častěji, přední mléko stačí na uspokojení 

žízně a můžete je nabízet i mezi ,,hlavními jídly" klidně několikrát, podle potřeby 

dítěte. Může se v létě stát že budete mít dítě u prsu opravdu často a je to 

naprosto přirozené) 

8. ANO (ale od ukončeného prvního měsíce věku můžete pár lžiček fenyklového 

odvaru v případě silné koliky podat i miminku :-)) 

9. ANO (dříve lékaři kojit během nemoci nedoporučovaly, dnes už je naštěstí realita 

jiná. Obsah protilátek v mateřském mléku se zvyšuje a je tak současně 
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podporována obranyschopnost dítěte ) 

10.  ANO, neovlivní 

11.  ANO (příroda ví, co dělá :-)) 

12.  ANO (otázka poptávky a nabídky) 

13.  ANO (z toho důvodu, aby se maminka probouzela co nejméně, ovšem 

nepraktikovala bych to hned po narození, v šestinedělí doporučuji z 

bezpečnostních důvodů miminko dávat do postýlky blízko postele rodičů) 

14.  NE (dlouho jsem přemýšlela odkud tato fáma pramení, až jednou na vizitě jeden 

starší lékař mamince vyčítal, že její postel je zdroj infekční nákazy pro dítě. Tehdy 

jsem byla upřímně překvapená, a došlo mi vzápětí jak to laktační liga s touto 

otázkou zamýšlela. I přestože v šestinedělí odchází očistky z vaší dělohy, nemusíte 

se bát brát si děťátko do postele. Při dodržování zásad hygieny vašemu miminku 

opravdu žádná nákaza nehrozí) 

15.  NE (vápník můžeme dodat i jinými potravinami, viz. kapitola 7.3. zdravé 

stravování kojící maminky) 

16. ANO 

17. NE (ale moc vám to přeju:-), moje starší děti spaly celou noc až kolem věku dvou 

let, nejmladší syn od 14 měsíců po odstavení nočního kojení) 

18.  ANO (Většinou je 4-6 pomočených plen za den, může být i více, ale nemělo by 

být méně) 

19.  NE (u větších prsou se toho maminky často obávají, ale zbytečně, pokud dítě 

saje, je vše v pořádku a není třeba odtahovat dítě od prsu) 

20.  ANO (v tomto případě po narození bude mít přednost mladší ze sourozenců) 

 


