
Mgr. Tereza Beníšková
dětská psycholožka
Vedoucí pedagogicko-
-psychologické poradny 
v Kadani, zaměřuje 
se na diagnostiku dětí 
a dospělých. Autorka 
publikace Když dítě lže,
www.pppuk.cz

Doc. PhDr. Dr.phil.
Laura Janáčková, CSc.
sexuoložka
Je docentkou psycho-
logie Sexuologického 
ústavu 1. LF UK a VFN 
v Praze a vedoucí Institu-
tu partnerských vztahů, 
www.laurajanackova.cz

Mgr. Tereza Slunečková 
školní psycholožka
Pracuje v Sunny  
Canadian International 
School, úzce  
spolupracuje nejen  
s žáky a učiteli, ale je  
k dispozici i rodičům,  
www.sunnycanadian.cz 

Bc. Petr Gola
finanční expert
Dlouhodobě se věnuje 
publikační činnosti se 
zaměřením na daně, 
zdravotní, sociální 
a důchodové pojištění 
v Česku i zemích EU,
www.finexpert.cz

Mgr. Hana Kuncová
advokátka
Majitelka advokátní kan-
celáře, která poskytuje 
komplexní právní služby 
dle českého práva 
a také právní služby 
v zahraničí, 
www.hk-advokat.cz

MDDr. Soňa 
Humpolíčková
zubní lékařka
Vystudovala 1. LF UK 
v Praze. Zaměřuje se 
na komplexní zubní 
péči, estetickou stomato-
logii a endodoncii,  
www.drstuchlik.cz

Hana Knížková, Dis.
nutriční terapeutka
Členka týmu Poraden-
ského centra Výživa dětí, 
vystudovala vyšší odbor-
nou školu zdravotnic-
kou, obor diplomovaný 
nutriční terapeut,
www.vyzivadeti.cz

Trombóza a TěhoTensTví 

ZUZANA S.: Prodělala jsem trombózu, 
mám potíže s nohama, křečovky, už jsem 
byla i na operaci. Chtěla bych dítě (je mi 
32 let a ještě jsem nerodila), ale mám 
strach, jak případné těhotenství zvládnu. 
Jak se pečuje o těhotné s podobnými 
potížemi? Budu na rizikovém těhoten-
ství, nebo budu pod větším dohledem? 
Jak se to řeší?
MUDr. Pavel Calda: Ideální řešení je konzulto-
vat váš zdravotní stav ještě před otěhotněním 
se specialistou - internistou. Během těhoten-
ství je samozřejmě možná prevence trombózy, 
ale to vám všechno vysvětlí internista. Kaž-
dopádně mateřství plánujte, určitě podstou-
píte potřebná vyšetření o aktuálním stavu 
a podle toho se bude odvíjet péče v graviditě. 
Těhotenství byste měla zvládnout, obavy mít 
nemusíte, pokud budete pod dohledem.

oddělená domácnosT?

ANETA S.: Jsem vdaná, mám dva syny, 
4 a 6 let. Manžel přišel před rokem o prá-
ci, začal dost popíjet a začíná být agre-
sivní. Křičí na mě a kluci se bojí. Nechci 
to nechat dojít k nějakým zlým koncům, 
ale zatím to asi není takové, abych žádala 
policii o zákaz vstupu do společné do-
mácnosti. Jak lze právně takovou situaci 
ošetřit? Písemnou dohodou o přesných 
podmínkách soužití, oddělením účtů 
(aby nám zbyly nějaké peníze), žádostí 
o rozvod? Co s tím mám dělat, poradíte? 
Mgr. Hana Kuncová: V tomto případě situaci 
nevyřešíte žádnou smlouvou o podmínkách 
soužití. Takovou smlouvu nezná ani náš práv-
ní řád. Bohužel nyní je vše na vašem rozhod-
nutí, a to buď rozvod manželství, nebo jeden 
z vás opustí společnou domácnost a pokusíte 
se vaše problémy vyřešit třeba za pomoci 
manželské poradny. Pokud již nyní víte, že 
váš manžel nehodlá poskytnout součinnost 
a pracovat na zachování manželství, myslím, 
že není především v zájmu nezletilých setrvat 
v manželství. Určitě není žádoucí, aby děti 
byly přítomny hádkám, křiku či fyzickému 
násilí. Pokud bude docházet opět k agresiv-
nímu jednání ze strany manžela, okamžitě 
volejte linku 158 a žádejte o vykázání manžela 
ze společné domácnosti. Nicméně tímto 
celou situaci nevyřešíte a nejspíš dojdete 
k závěru, že je tuto věc nutné řešit s ohledem 
na nezletilé, tj. ukončení společné domácnosti 
a následně rozvod manželství, kterému bude 
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MUDr. Ilona Ludvíková  
homeopatka 
Devatenáct let prak-
tikující zubní lékařka 
a patnáct let homeopat-
ka. Publikuje, věnuje se 
budoucím maminkám, 
ale třeba i sportovcům,
www.svethomeopatie.cz

MUDr. Andrea Vocilková
dermatoložka
Věnuje se ve své ordi-
naci vyšetření a léčení 
kožních chorob dětí 
i dospělých, dlouhodobě 
i problematice akné 
napříč věkem, www.vo-
cilkova.andrea.sweb.cz 

Jiřina Cyprichová  
ortoptistka 
Více než 25 let praxe 
v oblasti zdravotnictví 
a ortoptiky. Například 
v Očním centru KU-
KÁTKO, FN Motol, Oční 
školce Praha,  
www.detskeoci.cz

předcházet opatrovnické řízení. Každopádně 
doporučuji kontaktovat orgán sociálněprávní 
ochrany dětí v místě bydliště, případně i ne-
ziskové organizace, které nabízejí na přechod-
nou dobu „azyl“ pro matky s dětmi. 

PředšKolní vzdělávání

irENA f.: Syn dostal odklad školní do-
cházky, nyní chodí do předškolní příprav-
ky v MŠ. Dozvěděli jsme se, že možná 
nebude moct do školky příští rok chodit. 
Může si to MŠ dovolit, když je předškolá-
kem? A co s ním v takovém případě? Jak 
ho připravit na školu, existují přípravné 
třídy na základních školách a jak se 
do nich dostat? vždyť nemůže být před 
nástupem do 1. třídy přece doma… 

Mgr. Tereza Slunečková: Nerozumím, zda 
syn navštěvuje mateřskou školu, o které 
mluvíte, že do ní příští rok možná nebude 
moct chodit. Mateřská škola je povinna 
přednostně přijmout děti v předškol-
ním věku (takže i děti s odkladem školní 
docházky). Navštěvuje-li syn danou školku, 
není důvod, proč by v ní nepokračoval nebo 
proč by vás stávající MŠ odmítla (napa-
dá mě snad jen případ, že jste nějakým 
způsobem porušovali školní řád, například 
neomluvená absence). Pokud by se jednalo 
o spádovou mateřskou školku, do které 
se nyní chystáte přihlásit, musela by vám 
školka doložit, z jakých důvodů vám pro 
syna nejsou schopni zajistit místo. Pokud 
by v dané MŠ místo nebylo, můžete syna 
přihlásit do jiné MŠ. Předškolní vzdělávání 
však u nás zatím není ze zákona povinné, 
takže školka může přijímat děti pouze 
do naplnění kapacity. Přípravné třídy 
existují na některých ZŠ a podmínky přijetí 
určuje ředitel školy. Ohledně přípravných 
tříd se můžete informovat např. v pedago-
gicko-psychologické poradně (případně 
speciálně pedagogickém centru), kterou 
jste se synem z důvodu posouzení školní 
zralosti a vystavení posudku navštívili, popř. 
se s nimi poraďte, jak řešit nepřijetí syna 
do mateřské školky. Dále některé poradny 
zajišťují programy pro předškolní děti, kde 
můžete rozvíjet a korigovat oslabení, která 
synovi znemožnila nástup do první třídy. 

Mgr. Martina 
Karasová
fyzioterapeutka
Fyzioterapeutka odbor-
ného centra zdravého 
životního stylu Rekon-
dice, absolventka řady 
odborných kurzů,
www.rekondice.cz

Prof. MUDr. Pavel 
Calda, CSc. 
porodník a genetik
Vedoucí Centra fetální 
medicíny a ultrazvukové 
diagnostiky, Gynekolo-
gicko-porodnická klinika 
VFN a 1. LF, www.calda.
gynekologporodnik.cz

Sada školních potřeb od faber-Castell 
v kufříku Mixit, 499 Kč, www.penshop.cz
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sPrávný sed

NAĎA r.: Moje tříletá dcera má 
„od narození“ vypouklé bříško, jinak je 
hubená. Chtěla bych se zeptat, zda se 
to urovná, nebo jestli jí to zůstane. Má 
mírnou diastázu břišních svalů, nesedá-
vala si nikdy ze šikmého sedu, převážně 
klečela se zadečkem mezi patami, takže 
teď má lehce nohy do X. Stále si tak 
sedá, neustále ji napomínáme, jak si má 
sednout správně. ve dvou letech jsme 
byli u ortopeda, říkal nám, že se to ještě 
upraví. Dá se s tím ještě něco dělat?
Mgr. Martina Karasová: Vypouklé bříško 
u dětí nejčastěji způsobí právě diastáza břiš-
ních svalů. Břišní stěna nepracuje tak, jak by 
měla, a tato svalová nerovnováha je kompen-
zována aktivací nepatřičných svalů, jakými 
jsou například povrchové zádové svaly. Může 
dojít k rozvoji svalových dysbalancí, které 
mohou vyústit ve vadné držení těla. U ma-
lých dětí je diastáza poměrně častá, okolo 
3. roku věku se vyskytuje již méně. Doporu-
čuji vyhledat dětského fyzioterapeuta, který 
vaši dceru vyšetří a navrhne vhodný postup.

JídelníčeK PřI eKzému

hElENA Z.: Jak by měl vypadat jídelní-
ček ročního kojence, který trpí ekzémy? 
Už nekojím (kojila jsem 8 měsíců, právě 
kvůli potížím s pokožkou) a nechci, 
abych mu zhoršovala ekzémy. 

Hana Knížková, DiS.: Společným pravidlem 
je připravovat jídlo ze základních suro-
vin a vyhnout se jakýmkoli polotovarům, 
dochucovadlům a vůbec potravinám, jejichž 
složení zabere ¾ etikety. Zároveň je třeba 
vypozorovat, na které potraviny je vaše dítko 
citlivější, protože to bývá různé. Faktem je, 
že oddalování zařazení nových potravin 
z prevence alergií není nutné a v jednom roce 
věku už dítě může mít v jídelníčku všechny 
základní druhy potravin. Citlivější mohou být 
k některým druhům ovoce (třeba jahody), ale 
někdy dítěti vadí i „bezproblémové jablko“. 

oPalování děTí

vENDUlA D.: v létě bude naší dceři 
2,5 roku a chystáme se s ní poprvé 
na dovolenou k moři. Bohužel má 
po mně špatný fototyp: světlá kůže, 
blond vlasy, modré oči, a přestože 
jsem ji v létě mazala SPf 50, má již 
nyní asi 4 pihy na různých částech 
těla. Chtěla bych se zeptat, zda je 
možné pokožku takto malého dítěte 
připravit na slunce u moře? 
MUDr. Alena Vocilková: Bohužel nelze 
poradit nic jiného než to, co sama uvádíte 
a označujete za složité. Světlou kůži je 
třeba zvlášť pečlivě chránit mechanic-
ky: klobouk, košile, kalhoty (přednost 
mají hustě tkané oděvy), tzv. pravidlo 
3 K, dále je nutné vyvarovat se pobytu 

Cestovatelská  
žilní trombóza
MUDr. Jiří MATUŠKA
čESKá ANgiologiCKá  
SPolEčNoST

Jak vzniká? Příčin je víc a nejsou 
zcela objasněné. Jedna z teorií vy-
chází z toho, že kabiny jsou tlako-
vány pro cestující tlakem odpovída-
jícím horám, při kterém může dojít 
k omezenému zásobení organismu 
kyslíkem a následně pravděpo-
dobně i ke srážení krve. V kabině 
zároveň klesá vlhkost vzduchu, což 
může vést k částečné dehydrataci 
cestujícího, k vyšší hustotě krve, 
a tedy i vyššímu riziku srážení 
krve. Další teorie říká, že hypoxie 
v kabině vede k rychlejšímu 
útlumu cestujícího, který snižuje 
svou přirozenou aktivitu, krev více 
stagnuje v žilním systému a může 
se začít rychleji srážet. 

 
Jak je častá? Existující údaje 
potvrzují výrazně rostoucí riziko 
žilní trombózy a plicní embolie 
v závislosti na délce cesty. Nárůst 
je nad 8 hodin cesty. Při některém 
z rizikových faktorů je proble-
matický i let kratší než 4 hodiny. 
Patří sem předchozí žilní trombóza 
nebo embolie, nádorové onemoc-
nění, nedávný úraz nebo operace, 
omezená hybnost či imobilita, 
vyšší věk, užívání hormonální tera-
pie obsahující estrogeny (včetně 
užívání antikoncepce), sedadlo 
u okénka, obezita.

 
A prevence? Častý pohyb, 
cvičení s lýtky a chodidly vsedě, 
elastické kompresivní punčochy, 
sedadlo u uličky. Platí i pro dlouhé 
cesty autobusem či autem.

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail 
maminka@mf.cz pod heslem Poradna.

inzerce A141006145 

na slunci v hodinách, kdy postava vrhá 
krátký stín, tedy stín postavy je kratší než 
postava sama. A pozor, to znamená, že 
v době krátkého stínu je nutné schovat se 
v budově. Být jen ve stínu nestačí, paprsky 
odražené od písku, travnatého povrchu, 
betonových ploch a stěn a od vodní hladi-
ny mají také velkou intenzitu. Ochranné 
krémy proti UVA i UVB složce slunečního 
záření jsou namístě: Čím je kůže světlejší 
a choulostivější, tím vyšší faktor by měl 
být, ideálně 50+. Nedodržení těchto zásad 
vede v průběhu let ke vzniku degenerativ-
ních procesů, vrásek a posunů pigmentu, 
ale může mít za následek i zvýšené riziko 
vzniku kožních nádorů.

výToKY

AlENA i.: Trpím od dětství výtoky a vy-
zkoušela jsem leccos kromě homeopa-
tik. Co byste mi poradila?
MUDr. Ilona Ludvíková: Co se týče problémů 
s vaginálními výtoky, je nutné navštívit kva-
litního homeopata, který by vedl individu-
alizovanou terapii (tzv. na míru). Pokud ale 
mohu nějaký postup na začátek nabídnout, 
pak je to vzestupné podávání léku NATRUM 
SULFURICUM. Nejprve doporučuji denně 
10 granulí tohoto léku v ředění 5CH rozpustit 
v půl litru neperlivé vody a popíjet během 
dne po doušcích. V tomto rytmu vypotřebo-
vat jednu tubu, pak stejný postup s jednou 
tubou léku v ředění 9CH. Následně v ředění 
15CH 5 granulí každý den (opět spotřebovat 
jednu tubu) a na závěr tento homeopatický 
lék v ředění 30CH 10 granulí jednou týdně.

odsTuPné

ivETA Š.: Jsem na rodičovské dovo-
lené, která skončila v lednu 2015. Za-
městnavatel pro mě nemá momentálně 

místo a domluvili jsme se na neplacené 
dovolené do září 2015, čerpané jako 
neplacené volno do 4 let věku dítěte. 
Je zaměstnavatel povinen mi držet 
pracovní místo i tento čtvrtý rok? 
v případě, že pro mě nebude mít místo 
ani v září 2015, mám ještě stále nárok 
na odstupné?
Petr Gola: Zaměstnankyně jsou během 
mateřské dovolené a rodičovské dovolené 
v ochranné lhůtě a mohou obdržet výpověď 
od zaměstnavatele pouze ve výjimečných 
případech (rušení zaměstnavatele nebo 
přemístění zaměstnavatele). Během čerpání 
neplaceného volna byste nebyla v ochranné 
lhůtě, a mohla byste tak obdržet výpověď 
od zaměstnavatele ze všech možných zákon-
ných důvodů uvedených v § 52 zákoníku prá-
ce, tedy například i pro nadbytečnost. Jestliže 
byste však byla během čerpání náhradního 
volna těhotná, pak by se již na vás ochranná 
lhůta opět vztahovala. Během čerpání nepla-
ceného volna můžete tedy obdržet od za-
městnavatele výpověď, při splnění zákonných 
podmínek vám i v takovém případě bude 
náležet odstupné v souladu s ustanovením 

Nejlepší ochrana 
proti slunci? 
Kšiltovky, lindex, 
249 Kč, www.
lindex.cz
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§ 67 zákoníku práce. Výše odstupného se liší 
podle délky trvání pracovního poměru. Od-
stupné činí trojnásobek průměrného výdělku, 
kdy pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
alespoň dva roky. 

bezbolesTné ošeTření zubů

JiřiNA A.: Syna čeká vrtání zubu a má 
velké obavy, stejně jako já. Jsou mu 
necelé tři roky. lze mu podat nějaké 
léky proti bolesti?
MDDr. Soňa Humpolíčková: I u takto ma-
lých dětí provádíme bezbolestné ošetření, 
dokonce je hned několik možností. Dítě 
je možné uklidnit skrz masku s plynem, 
do které bude dýchat. Druhá varianta je 
analgosedace, kdy anesteziolog dítěti podá 
ve formě nosních kapek či sirupu uklidňu-
jící prostředky. Následně se dítěti vpíchne 
klasická anestezie, tudíž dítě nic necítí. 
Pro analgosedaci je ale nutný krevní obraz 
a vyšetření moči a dítě nesmí být nijak 
nachlazené či nemocné.

TuPozraKosT

ZorA Z.: Syn má často problémy 
s prostorovou orientací, naráží do ná-
bytku a podobně, vlastně už od prv-

ních pokusů o chůzi. Dočetla jsem se, 
že by se mohlo jednat o tupozrakost, 
jak to poznám?
Jiřina Cyprichová: Nejspolehlivěji lze 
tupozrakost odhalit při odborném vyšetření 
očním specialistou. V domácích podmín-
kách je nejsnadnějším orientačním zjištěním 
tupozrakosti třeba hra „na piráta“. Zakryjete 
synovi jedno z očí a pozorujete, jak zareaguje. 
Při hraní je dobré sledovat přesnost, s jakou 
hračky chytá a jaké úsilí k tomu vydává. 
Vhodné je případně postupně zmenšovat 
velikost hraček. Poté se oko přelepí a postup 
se opakuje. Pokud se dítě přelepení oka 
brání, může to poukazovat na horší vidění 
a s ním může být spojena i tupozrakost. Avšak 
neplatí rovnice, že by se zhoršené vidění mělo 
rovnat tupozrakosti, může to být jen následek 
dioptrické vady. Každopádně jestliže máte 
takovéto podezření, doporučujeme navštívit 
očního lékaře ihned, aby se vada odhalila co 
nejdříve a mohlo se případně začít s léčbou.

rodIna s Kamarádem?

lUCiE E.: Žiju nežiju s mužem, který je 
pro mě víc kamarád než partner, žádnou 
velkou vášeň necítím, ale zároveň vím, 
že je spolehlivý, zajistí mě i dítě, bude se 
o nás starat. Mně je 35 let a na dítě bych 

se cítila. Mám čekat „na godota“, nebo 
mít dítě s ním? Co když lepšího partnera 
nepotkám a ve čtyřiceti už bude na dítě 
trochu pozdě… 
Doc. PhDr. Dr. Phill. Laura Janáčková, CSc.: 

Vybrat si vhodného životního partnera je 
asi tím nejdůležitějším úkolem každé ženy. 
Vzhledem k tomu, že bezproblémový repro-
dukční věk ženy je více či méně omezený, je 
vhodné o výběru dlouhodobého partnera za-
čít uvažovat dříve, než nás k tomu donutí čas. 
Nicméně v životě se uděje mnoho věcí, které 
nám v tom mohou zabránit. Ve své ordinaci 
se často setkávám se ženami, které z pohledu 
evoluční sexuologie svůj čas skoro propásly. 
Vybudovaly si kariéru, biologické hodiny 
toužící po dítěti již nějaký čas bijí a nyní, když 
se rozhodly usadit, zjišťují, že „muži nejsou“. 
Tedy přesně muži jsou, ale ne tací, jaké by 
si tyto ženy představovaly. Ti vhodní jsou 
již ženatí a mají rodiny. Výběr těchto žen je 
pak často omezen na ty muže, kteří stejně 
jako ony budovali kariéru (v tom případě 
musejí počítat se silnou mladší konkuren-
cí), nebo na podstatně starší muže s dětmi 
z předcházejících vztahů či na muže, kde žena 

Škodí sledování 
3D filmů?  
MUDr. PETr NováK,  
očNí SPECiAliSTA, PriMář 
NEMoCNiCE NA hoMolCE

 
Jaký je váš názor? Jsou 
známy studie, které ukázaly, že 
existuje poměrně velké nebez-
pečí vzniku například epilepsie 
při sledování 3D filmů. Vývoj 
dětského zraku, respektive 
stereoskopického vidění oběma 
očima, přirozeného prostorového 
vidění, je tímto druhem obrazu 
natolik narušen, že může dojít 
k vážnému poškození.

Zrak se vyvíjí do šesti let, 
v čem je toto období tak zá-
sadní? Nejde pouze o oční vjem, 
ale i vývoj celého mozku, který 
obraz zpracovává, oči se podílejí 
pouze částečně. Stereoskopické 
vidění se vyvíjí už u malých dětí, 
ve věku mezi 6 až 12 měsíci, vývoj 
je poté maximální mezi 3 až 6 lety 
věku. Přirozeně vidíme dvojroz-
měrně, nikoli 3D, a díky tomu, že 
osy očí jsou posunuty na střed, 
dochází k dojmu třetího rozměru. 
Tyto informace se často objevují 
spolu s informacemi o vadě, která 
vzniká v dětském věku a nazývá 
se tupozrakost, jež se objevuje 
právě v případě, že v mozku 
nevzniká správně složený obraz 
prostorového vidění. Uměle 
vytvořený 3D vjem není skutečný 
a vytváří v mozku zvláštní obraz, 
který dospělí dokážou odlišit 
od reality, ale pro děti je to takřka 
nemožné. Může se vyvinout svět-
lem podmíněná epilepsie nebo 
problémy s orientací v prostoru, 
s chůzí a podobně. 

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail: 
maminka@mf.cz pod heslem Poradna.

slevuje ze svých očekávání. Nicméně přesto 
je možné lásku najít. Zamilovanost je spojená 
s intoxikací vášní, která však časem vyprchá 
a do vztahu vstupuje opravdová láska. Ta 
se vyznačuje úctou, důvěrou, laskavostí, po-
rozuměním, spolehlivostí a tolerancí. To jsou 
znaky skutečného kamarádství, které, pokud 
je okořeněné oboustrannou sexuální přitaž-
livostí, má sílu naučit člověka milovat. Každý 
však rozhoduje o svém štěstí i o tom, zda 
na něj bude čekat, či si ho bude budovat sám.  

mamáneK

BErENiKA h.: Synovi je dva a půl a po-
řád se drží u mě, nechce si hrát s dětmi, 
začínám z toho být nešťastná. Nechce 
být ani s babičkou a já se potřebuji vrátit 
do práce. Jak ho zvykat na kolektiv? Ne-
mám pocit, že by k nám nikdo nechodil, 
schválně mu zvu návštěvy, děti kamará-
dek. Nebýval takový, poslední půlrok se 
to ale výrazně zhoršilo. 
Mgr. Tereza Beníšková: Děti ve dvou až třech 
letech ke svému zdárnému vývoji nepotřebují 
ještě tolik ostatní děti, ale spíše další blízké 

dospělé. V tomto věku si děti obvykle nehrají 
spolu, ale spíše vedle sebe každé se svou 
hračkou, říká se tomu paralelní hra. To, že si 
syn nechce hrát s ostatními dětmi, nevadí. 
Myslím, že byste ale měla synka zvykat na to, 
že bude nějaký čas trávit bez vás s tatínkem či 
babičkou. Začněte chodit pravidelně na cvi-
čení nebo někam s kamarádkou, do nějakého 
kurzu atp. Pro syna bude dobré a přínosné, 
že se naučí vycházet s dalšími dospělými bez 
vás, i když zpočátku to pro něj asi bude těžké. 
Když bude zvyklý být pravidelně s tatínkem či 
babičkou, zvykne si pak lépe i na školku. Zmi-
ňujete, že synova vázanost na vás se poslední 
půlrok výrazně zhoršila. Mohla by to být 
reakce na nějakou událost v rodině, po které 
u vás syn hledá bezpečí a jistotu. 
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