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ANOTACE 

V této práci se autorka zabývá problematikou homeopatické léčby, kterou využívají ženy při 

obtížích s kojením. Smyslem bylo nejen přiblížit princip homeopatické léčby a konkrétní 

homeopatické přípravky pro podporu kojení, ale také zjistit, zda ženy užívající 

homeopatickou léčbu mají dostatečné znalosti o zásadách správného užívání homeopatie.  

Práce je rozdělena na dvě základní části. První, teoretická část, je zaměřena na obecné 

informace o homeopatii, uvádí čtenáře do problematiky homeopatie (historie, základy 

homeopatie, výroba, manipulace s homeopatickým lékem).  Je zde také zmíněna problematika 

kojení a homeopatické řešení těchto obtíží.  

Druhá, výzkumná část, obsahuje kvantitativní výzkum, který byl proveden prostřednictvím 

dotazníkového šetření, na vzorku 32 respondentek užívajících homeopatika na podporu 

kojení. V závěru naleznete hodnocení provedeného výzkumu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Homeopatie, princip podobnosti, homeopatický lék, laktace, problémy s laktací 

TITLE 

Homeopathy and breastfeeding 

ANNOTATION  

In this work, the author is pursuing the problematics of homeopathic therapy for women with 

problematic breast-feeding. The reason for it is not only to introduce the topic of homeopathic 

therapy and particular homeopathic medications for breast-feeding support but also to find out 

if women, that are using a homeopathic therapy, have sufficient knowledge of principles of 

the correct use of homeopathy. The work is divided into two major parts. The first, theoretical 

part, is focused on the basic information about homeopathy and introduces the reader to the 

problematics of homeopathy (history, basics of homeopathy, production, manipulation with 

homeopathic medications). There is also mentioned the problematics of breast-feeding and 



homeopathic solution of these difficulties. The second, research part, contains a quantitative 

research that was done through a survey from 32 respondents that are using a homeopathic 

therapy as a breast-feeding support. In the conclusion, you can find the results of the research. 

KEYWORDS 

Homeopathy, principle of similarity, homeopathic medicine, lactation, problems with 

breastfeeding 
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0 ÚVOD 

V průběhu studia porodní asistence jsem plnila odbornou praxi, zúčastňovala se 

předporodních kurzů, konzultací s laktační poradkyní, ale i domácích návštěv v šestinedělí. 

Z úst mnoha žen jsem často slýchávala o homeopatii. Homeopatická léčba mi již od počátku 

přišla zajímavá, klientkami oblíbená a efektivní, proto jsem se rozhodla rozšířit své znalosti, 

které bych mohla v praxi dále využívat a případným zájemkyním o homeopatickou léčbu 

poradit. Při sbírání informací o homeopatii, jsem zjistila, že je tato léčba hojně doporučována 

i v nemocnicích, a to hlavně na novorozeneckém oddělení a oddělení šestinedělí, jako šetrná, 

přírodní metoda vhodná jak pro kojící ženu, tak pro novorozence. Vzhledem k šetrnosti a 

nulovým nežádoucím účinkům je o homeopatii na podporu kojení velký zájem. 

Hlavním tématem této práce je právě homeopatie, kterou ženy využívají při laktačních 

obtížích. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická 

část obsahuje pět kapitol. První kapitola se zabývá obecným úvodem do homeopatické 

problematiky. Druhá kapitola pojednává o dějinách homeopatické léčby a jejích zakladatelích, 

načež navazují základy homeopatie, tedy výrobní proces, dávkování, skladování, manipulace, 

výhody a nevýhody. Ve čtvrté kapitole je zmíněna problematika kojení a popis nejčastějších 

laktačních obtíží. V poslední, páté kapitole, je rozvedeno homeopatické řešení výše 

uvedených problémů s kojením. Jsou zde zmíněny nejčastěji používané homeopatické léky a 

jejich dávkování. 

Praktická část bakalářské práce je vedena formou kvantitativního vědeckého výzkumu, který 

byl proveden prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Domnívám se, že se jedná o 

vhodnou metodu sběru dat, vzhledem k snadné porovnatelnosti a prezentaci výsledků a 

zachování anonymity klientek. Hlavním cílem bylo zjistit rozsah znalostí žen o užívání 

homeopatik na podporu kojení. Také mě zajímalo, jak ženy informace o homeopatii získávají, 

jaké laktační obtíže homeopatickou léčbou nejčastěji řeší a jak jsou spokojeny s výsledky 

léčby. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD DO HOMEOPATIE 

Jak řekl Samuel Hahneman: "Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit 

pacientovi zdraví, co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem podle 

jasně srozumitelných principů odstranit a zničit nemoc v celé její šíři."  

Homeopatie je jedna z nejznámějších alternativních léčebných metod. Řadí se rovněž mezi 

přírodní léčebné postupy, které jsou utvářeny přesnými pravidly. Můžeme ji označit i jako 

celostní medicínu. To znamená, že daný homeopatický přípravek působí individuálně na 

celého jedince, konkrétně na tělo, ducha i duši. Homeopatie se opírá o zásadu, že tělo a duch 

jsou navzájem silně sloučeny. Proto nelze tělesnou chorobu úspěšně léčit, aniž bychom 

neporozuměli pacientově konstituci a osobnosti. (Holub, 2010, s. 12, Formánková, 2015, s. 

11, Lockie, 2002, s. 6) 

Homeopatie neléčí pouze funkční potíže, jako klasické léky - potlačením symptomů, ale bere 

symptomy jako reakci organismu a podporuje celý organismus v obranyschopnosti. 

Napomáhá organismu aktivovat vlastní léčivé síly proti nemoci a uzdravovat se v nejkratším 

možném čase. (Formánková, 2015, s.12) 

Jak uváděl zákon z 19. března 1997 o léčivech, o změnách a doplnění některých souvisejících 

zákonů: ,,Homeopatickým přípravkem se rozumí specifickým postupem zředěná jedna nebo 

více látek, které by v koncentrovaném množství byly schopny u zdravého jedince vyvolat 

obdobné příznaky, jako jsou příznaky, pro které je podáván.“ (Sbírka zákonů ČR, 2007) 

Dle zákona z 6. prosince 2007 o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů: 

„Homeopatické přípravky jsou zhotovené ze základních homeopatických látek podle 

homeopatického výrobního postupu popsaného evropským lékopisem nebo, není-li v něm 

uveden, lékopisem úředně používaným v současné době, alespoň v jednom členském státě 

Společenství; homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek i když nemá zcela 

vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami prokázanými 

léčivým účinkem.“ (Sbírka zákonů ČR, 2007) 
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Každý homeopatický lék musí být schválen a zaregistrován státním ústavem pro kontrolu 

léčiv. V české legislativě se homeopatikum považuje za lék a v mnohých případech je jen na 

lékařský předpis. Homeopatika jsou registrována zkráceným postupem, tj. bez doložení 

klinických údajů a terapeutického účinku. Musí nést označení „homeopatikum“ a musí u nich 

být uvedena věta: „U přípravku nebyla posuzována účinnost.“  Existují v mnoha formách 

např: tablety, dražé, sirupy, kapky i masti. I když je u nás registrováno mnoho 

homeopatických přípravků, jejich obrat tvoří jen minimum obratu všech léčiv a české 

pojišťovny homeopatika nehradí. (Formánková, 2015, s.16, SÚKL, 2001) 
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2 HISTORIE 

2.1 Počátek homeopatie 

Homeopatie má dlouhou tradici již od dob Hippokrata. Hippokrates, otec moderní medicíny, 

žil v 5. století před naším letopočtem a hlásal Similia similubus curantur. Homeopatika 

vyvolávají stejné symptomy jako nemoc sama a následně je upravují. Z tohoto faktu vychází 

teorie „podobné se léčí podobným“ a od toho je odvozen i původ slova z řečtiny „Homois“ 

podobný a „Pathos“ utrpení, nemoc, což znamená „podobné nemoci“. Protikladem 

homeopatie je konvenční medicína, označovaná jako alopatie. Výraz tradiční medicína vznikl 

z řeckého slova „allos“ jiný či cizí, v praxi tedy využívá léčbu opačně působící. (Stumpf, 

2009, s. 10, Formánková, 2015, s. 11) 

Na Hippokrata navázal lékař Galénos, ve 2. století před naším letopočtem ve starověkém 

Římě. Následně se obdobnými principy homeopatické léčby zabýval i středověký švýcarský 

lékař Paracelsa, který léčil nemocného podáváním jeho vlastních zředěných výkalů. Na 

druhou stranu také jako první poukázal na fakt, že z lékařského hlediska jsou všechny 

substance jedy. Pouze dávka odlišuje jed od léku. Objevil tak vztah mezi dávkou a účinkem. 

(http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechno-zacalo) 

2.2 Zakladatel homeopatie 

První informace o homeopatii zpracoval Samuel Hahneman, německý lékař, který je znám i 

jako její zakladatel, přestože základy byly položeny již v období antiky. Stovkami pokusů 

ověřoval zákon podobnosti a jeho tvrzení jsou dodnes platná. Toto léčení nazval homeopatií a 

vytvořil její základní principy: princip podobnosti a princip tzv. infinitezimálního ředění 

homeopatických léků, které říká, že ředěním látek nemizí jejich účinky, ale toxicita, tedy 

nežádoucí účinky – hlavně v případě jedů. (Formánková, 2015, s.11-12, 15) 

Mimo jiné Hahneman vydal první šestidílnou knihu Materia Medica neboli Čisté učení o 

lécích, kde velmi podrobně popsal 166 léků. Za jeho největší dílo však bývá považována 

kniha Organon léčebného umění.  (https://svethomeopatie.cz/cs/175-historie-homeopatie)  

V posledních letech dochází k integraci homeopatie do medicíny a tím k rozvoji nového 

trendu tzv. klinické homeopatie. Klinická homeopatie propojuje klasická laboratorní a 

instrumentální vyšetření s vyšetřením homeopatickým. Spousta onemocnění vyžaduje zásah 

klasické medicíny, nicméně v určitých stavech má klasická medicína omezené pole 
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působnosti, což je např. těhotenství a kojení, proto jsou tyto oblasti spíše doménou 

homeopatie. (Formánková, 2015, s.17) 

2.3 Homeopatie v ČR 

Homeopatie v ČR byla používána již před druhou světovou válkou, ale postupně byla 

postavena mimo oficiální medicínu, proto až do roku 1989 v České republice chyběla veškerá 

literatura, která se homeopatie týkala. Teprve v 90. letech se česká homeopatie začala rozvíjet, 

hlavně díky informacím proudících ze zahraničí, zejména z Francie, Rakouska a Německa. 

Těchto informací se chopili hlavně lékaři, kteří se odvraceli od konvenční medicíny poté, co 

sami na sobě vyzkoušeli homeopatickou léčbu. Následně vznikla první lékařská 

homeopatická společnost a na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL), byla 

registrována první homeopatika. Na českém území se prolíná mnoho směrů homeopatických 

škol, a ačkoliv se v přístupech liší, základní principy homeopatie zůstávají stejné. 

Zájem o homeopatii stoupá hlavně v posledních 20 letech hlavně díky firmě Boiron a MUDr. 

M. Rýcovi. Její využití se rozvíjí zejména v období těhotenství, při kojení, a při léčbě malých 

dětí, vzhledem ke své účinnosti a šetrnosti. V České republice existují v současné době 2 

homeopatické organizace: Homeopatická lékařská asociace (HLA) a Česká lékařská 

homeopatické společnost (ČLHS), s cílem začlenit homeopatii jako šetrnou a netoxickou 

terapeutickou metodu do klinické medicíny. Jejich náplní je odborné vzdělávání lékařů, 

porodních asistentek a dalších zdravotníků. Homeopatické přípravky jsou právně definovány 

jako léčivé přípravky v zákoně o léčivech (č. 378/2007 Sb.), který určuje jejich charakter a 

vlastnosti.  

(http://boiron.cz/cs/32-historie-homeopatie-v-cr, http://hla-homeopatie.cz/o_HLA.php) 

 

2.4 Homeopatie ve světě 

Za kolébku světové homeopatie můžeme označit dvě země, Německo a Francii. V obou 

těchto zemích jsou homeopatické léky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a patří mezi 

běžné služby mnoha lékařů. Podobná situace je i v Rakousku, Nizozemí, Velké Británii, 

Bulharsku, Rumunsku a Rusku, kde začínají vznikat i homeopatické kliniky a univerzity.  

V současné době se v homeopatii používá cca ve 100 zemích světa, zabývá se ji okolo 

300 000 lékařů a léčí se s ní okolo 400 000 000 pacientů. (http://boiron.cz/cs/33-homeopatie-

ve-svete) 
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3 ZÁKLADY HOMEOPATIE 

3.1 Princip homeopatie 

U klinické homeopatie není předmětem zkoumání izolovaný orgán, ale člověk jako celek. 

Všechny procesy organismu souvisí, proto nesmíme léčit pouze funkční potíže. 

Homeopatické léky vybíráme podle souhrnu všech potíží nejen fyzických příznaků, ale i tzv. 

modalit (individuální reaktivita pacienta). Pro vhodný výběr léku je nutné znát vrozené 

dispozice, psychický stav, obranyschopnost, reaktivitu na zátěžové situace. Lék, který 

vybereme, musí být svými příznaky co nejpodobnější klinickému obrazu pacienta. Čím větší 

podobnost tím rychlejší je efekt léku.  

Léčebná strategie se zvolí na základě podrobného klinického vyšetření daného onemocnění, 

kdy homeopatická léčba nemusí být jedinou možností, ale lze ji kombinovat i s klasickými 

léky. (Formánková, 2015, s.12, 17, 18) 

Za základní zákon homeopatie je považován princip podobnosti. Pro volbu homeopatického 

léku je tento zákon neodmyslitelný. Jev podobnosti je pokusná metoda, zkoumá léčebné vlivy 

jakékoli substance. Při experimentech jsou látky v dostatečných dávkách podány sérii 

zdravých lidí, které vyvolají různé příznaky bez nevratných chorobných změn. Hahnemann 

tímto způsobem popsal více než devadesát homeopatických léků. Své pokusy prováděl na 

sobě, své rodině, přátelích a pacientech. (Wautersová, 2007, s. 8, Moskowitz, 2008, s. 18; 

Stumpf, 2009, s. 10) 

Podle tohoto principu se nemoc léčí homeopatickými látkami, které by u zdravého člověka 

vyvolaly podobné potíže. Právě tento účinek ,,simile“ (podobný) působící na buňky a orgány 

dělá z homeopatik léčivé látky. Tento princip lze aplikovat na příklad, kdy loupáme cibuli, 

pálí nás oči a teče z nosu, je to tedy podobné příznakům rýmy. To znamená, že cibule léčí 

rýmu u lidí, kteří mají dané příznaky. (Stumpf, 2009, s. 10; Lockie, 2002, s. 18; Chappell, 

1995, s. 82) 

3.2 Výroba homeopatických přípravků 

Všechny homeopatické léky jsou velmi zředěné, tedy potencované látky. Některé substance 

pro výrobu homeopatik jsou v základním stavu farmakologicky neúčinné, může se jednat 

rovněž o jedy (hadí jed). Homeopatika se vyrábí i z toxických kovů (rtuť a olovo) nebo 

produktů různých chorob (kapavka). Lék můžeme zhotovit z jakékoli látky, která je schopna 

ovlivnit lidské zdraví a pohodu. (Chappell, 1995, s. 85; Doodley, 2007, s. 103) 
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Homeopatie nepracuje s hlavní účinnou látkou, ale pouze s informací. Z výchozích látek se 

tato informace dostává do homeopatického léku během vlastní přípravy v podobě 

energoinformace. V podstatě v něm nemusí být účinná látka obsažena. Díky tomu 

homeopatie nemá žádné kontraindikace a nevykazuje žádné vedlejší nežádoucí účinky. 

(https://www.homeopatickepripravky.cz/vyroba-homeopatickych-pripravku/) 

U zrodu homeopatického léku musí být vždy přítomna základní látka, která se postupně 

upravuje exaktně určeným způsobem. Největší zdroj výchozích surovin je příroda. Tato 

zásobárna je téměř nevyčerpatelná, ale zároveň málo probádaná. (Janča, 2004, s. 18) 

Dnes se k výrobě homeopatik užívá cca 3000 látek rostlinného, živočišného, nerostného či 

chemického původu. Co se týče rostlinných zdrojů, ty jsou ovlivněny ročním obdobím, 

používají se vždy čerstvé a sklízejí se z přirozeného prostředí. Každá z těchto rostlin musí 

splňovat vědecké poznávací testy, na jejichž základě je přidělený mezinárodní, latinský název. 

Po vstupní kontrole se rostlina 21 dní meceruje v alkoholovém roztoku a tím získáme 

matečnou tinkturu (dále jen MT), což je tzv. nulté homeopatické ředění. Co se týká surovin 

živočišných, jsou to většinou celí živočichové (včely, mravenci), nebo jejich části či produkty 

(jedy). U chemických surovin se zpracovávají chemické substance, kovy, soli kovů a 

kyseliny. Občas se používají i hormony a vitamíny. Musí však být přesně chemicky 

definovány. (Formánková, 2015, s.16, Janča, 2004, s. 18) 

3.2.1 Matečná tinktura 

Léky se vyrábí v homeopatických laboratořích za přísných podmínek zachování kvality a 

čistoty léků. Na počátku je tzv. matečná tinktura, látka rozpuštěná ve směsi vody a alkoholu a 

v případě nerozpustným látek je nutné provést tzv. trituraci tedy tření s laktózou. Následuje, 

ředění, dynamizace a protřepávání a impregnace MT. Výrobní proces je vázán daným 

lékopisem určeným pro konkrétní zemi a kontrolován příslušnými státními orgány. Každý 

homeopatický lék musí být otestován na zdravém jedinci, ověřen v klinické praxi a následně 

zapsán v Materii medice. (Formánková, 2015, s.16) 

3.2.2 Ředění matečné tinktury 

Nejznámější a nejpoužívanější operace typické pro úpravu homeopatického léku jsou 

hahnemanovské centenzimální a korsakovské ředění. 

Hahnamannova metoda více lahví je nejčastějším způsobem ředění tzv. centezimální ředění 

(1:100) podle Hahnemana. Takto ředěné léky mají označení CH. Díl matečné tinktury 

smícháme s devadesáti devíti díly alkoholu a protřeme. Tím vznikne první zředění léku tedy 



20 

 

označení 1CH. Toto označení je uvedeno na každém homeopatickém léku, číslo uvedené před 

písmenem CH, značí počet provedených ředění. Např. označení 5CH získáme, že pětkrát po 

sobě opakujeme postup ředění, kdy jeden díl odebíráme z předchozího vzniklého roztoku a 

přidáme devadesát devět dílu rozpouštědla. Při protřepání mezi jednotlivými fázemi ředění 

dochází k tzv. dynamizaci, což zvyšuje účinnost léků, nicméně tento účinek ještě nebyl zcela 

prokázán. Již v případě ředění 12 CH je překročen Avogadrův limit, tedy, že za tímto ředěním 

již prakticky neexistuje možnost existence alespoň jedné molekuly výchozí látky v roztoku. 

Tato skutečnost dokládá nechemické působení homeopatických léků. (Formánková, 2015, 

s.12, 16) 

Korsakova metoda jedné lahve je další možností. Jedná se o tzv. decimální ředění (1:10) dle 

Simona Nikolajeviče Korsakova. Takto připravené léky se označují DH. Dále Korsakovské 

ředění, neboli ředění v jediné lahvičce. Vychází z předpokladu, že po sloučení 1 dílu MT s 99 

díly rozpouštědla a následné dynamizaci zůstane po vylití obsahu nádoby právě 1 % 

příslušného ředění, což je základ pro další ředící operace v téže lahvi. Tudíž pokud z 5ml 

protřepané matečné tinktury odsajeme 99 %, které nahradíme vodou a znovu protřepeme. 

Vznikne tedy ředění 1K. (Formánková, 2015, s.16) 

3.2.3 Dynamizace 

Jak Hahneman zjistil, účinek homeopatického léku se ztrácí, pokud v průběhu jeho výroby 

nedojde k dynamizaci nebo také potenciaci. Proces spočívá v prudkém mechanickém třepání 

ředěné směsi. Účinek tohoto procesu je však dodnes nejasný. Není však pochyb o jeho 

přínosu pro výsledný účinek. (Formánková, 2015, s.12) 

3.2.4 Impregnace  

Další výrobní fází je tzv. impregnace, tedy opakované nanášení příslušného homeopatického 

ředění na neutrální nosič ve formě granulí či globulí nejčastěji ze směsi sacharózy a laktózy. 

(Formánková, 2015, s.16) 

3.3 Druhy homeopatických léků 

3.3.1 Dle lékové formy 

Homeopatika podáváme v různých lékových formách. Nejčastější lékovou formou jsou 

tablety, což jsou látky lisované s mléčným cukrem, které však nejsou vhodné pro lidi 

s intolerancí této látky. Další lékovou formou jsou kapky, které se používají spíše u nižších 

ředění a obsahují přes 50 % alkoholu. Neměly by se podávat kojencům a dětem. Globule a 

granule ve formě cukrových kuliček, vhodné pro kojence i diabetiky. Dále tinktury, 
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nepotencovaná homeopatika pro zevní užití a masti sloužící k potírání postižených částí těla. 

(Stumpf, 2009, s. 13; Jouanny, 2003, s. 60) 

3.3.2 Dle počtu složek  

Homeopatika můžeme rozdělit dle obsahu účinných látek na jednosložkové a vícesložkové. 

Jednosložkové neboli monokomponenty obsahují jedinou účinnou látku a jsou nejčastěji ve 

formě granulí a kapek. Vícesložkové neboli polykomponenty obsahují více účinných látek a 

jsou nejčastěji ve formě dražé, tablet, kapek a sirupu. (Formánková, 2015, s.16) 

Monokomponenní neboli jednosložková homeopatika se vyrábí z pravidla z jedné účinné 

látky a jsou označovány jejím latinským názvem. Pod tímto latinským názvem ho pak mohou 

vyrábět různé farmaceutické firmy. V ČR je celkem 218 registrovaných monokomponent, 

z toho je 78 dostupných bez lékařského předpisu. 

Polykomponentní neboli vícesložková homeopatika obsahují více účinných látek v jednom 

přípravku, které mohou být i v odlišném ředění. Obsahují látky pro léčbu širokého spektra 

obtíží při dané nemoci a jsou tedy při její léčbě často využívány. Všechny jsou dostupné bez 

lékařského předpisu, a tudíž vhodné pro samoléčbu. Na rozdíl od monokomponentů jsou 

jejich názvy vytvořené jako samostatné značky s ochrannou známkou. (Jouanny, 2003, s. 61) 

3.4 Výhody homeopatie 

Homeopatické léčba má výhody hlavně v oblastech, kde má klasická medicína omezené pole 

působnosti, vzhledem k tomu, že homeopatické léky nejsou toxické, bez vedlejších účinků, 

neexistují žádné kontraindikace, nevzniká závislost, vhodné pro všechny věkové skupiny 

včetně seniorů, novorozenců a těhotných žen a možnost kombinovat je s klasickými léky, aniž 

by se jejich účinky ovlivňovali.  (Formánková, 2015, s.17,18) 

3.5 Nevýhody homeopatie 

Dle dostupné literatury, neexistují žádné výrazné nevýhody homeopatie. Největší nevýhodou 

se může zdát, že jsou homeopatika složeny ze sacharózy, a proto nejsou vhodné pro 

diabetické pacienty, nicméně je možné použít lihové kapky či homeopatický lék ředit vodou, 

proto ani v případě diabetiků nejsou homeopatika kontraindikována, protože ani při 

pravidelném užívání nedochází ke zvýšení hladiny krevního cukru. (Formánková, 2015, s.18, 

19) 
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3.6 Použití homeopatie 

Česká legislativa na rozdíl od zahraničí u homeopatických léčivých přípravků bohužel dosud 

neumožňuje uvádění tradičního způsobu použití na příbalové informaci, je proto třeba řídit se 

vždy doporučením odborníka, lékaře homeopata nebo lékárníka. (http://boiron.cz/cs/81-

polykomponenty, 2009-2018)  

Homeopatii lze použít v mnoha případech, jak u akutních stavů, akutních onemocnění, 

chronických onemocnění, nebo jako podpůrné léky u závažných diagnóz. Nicméně existují i 

kontraindikace, což jsou akutní život ohrožující stavy, pří selhávání srdečního oběhu či 

dýchacího systému a u těžkých orgánových postižení. V těchto případech platí důležité 

pravidlo, že pokud u akutních stavů nedojde ke zlepší zdravotního stavu za 12 – 24h, je nutné 

navštívit lékaře!  (Formánková, 2015, s.19) 

Homeopatie považuje každého pacienta za jedinečného a vnímá ho holisticky jako 

biopsychosociální celek. Pro vhodný výběr léku musíme znát symptomy současného 

onemocnění ale i vrozené predispozice, obranyschopnost, psychický stav, reakci na stresové 

situace atd. Pacientovi musíme věnovat dostatek času, ale na tento přístup v klasické medicíně 

nebývá mnoho prostoru. Avšak v posledních letech dochází k postupnému začleňovaní 

homeopatie do klasické medicíny. Příkladem je zejména tzv. klinická homeopatie 

propagovaná ve Francii. Přináší pro pacienty možnost propojení klasických vyšetření s 

vyšetřením homeopatickým a následně i možnost kombinace obou metod v případě, že to stav 

pacienta vyžaduje. V mnoha případech, kdy zdravotní obtíže nelze řešit homeopatií, ji lze 

využít jako podpůrnou léčbu, která může zrychlit hojení nebo zmírnit bolest. Doménou 

homeopatie je ovšem období kojenecké, těhotenství a laktace, kdy klasická medicína má jen 

omezené možnosti. (Formánková, 2015, s.17) 

3.7 Zásady užívání, manipulace a skladování 

Homeopatika není vhodné užívat bezprostředně před a po jídle, je třeba zachovat tzv. čistou 

pusu, tedy časový odstup od jídla i kouření či žvýkání žvýkaček cca 15-20 minut. Léky se 

rozpouští v ústech (nejlépe pod jazykem) a ničím se nezapíjí. Další zásadou je na granule 

nesahat a nasypat dávku do úst rovnou z víčka homeopatického přípravku. Doporučuje se také 

omezit styk s kovem např. příbory.  

Homeopatické léky můžeme podávat i kojencům a malým dětem. Ale je pochopitelné, že 

jejich podávání by bylo velice obtížné. Z tohoto důvodu se zpravidla nechává homeopatikum 

rozpustit v malém množství vody. Rozpouštíme deset granulí nebo požadované množství 
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tablet v 1 dcl kojenecké vody, připravený roztok se dítěti podává pomocí lžičky 

v doporučených časových intervalech. Platí zde, že jedna dávka se rovná jedné podané lžičce. 

(Formánková, 2015 s.20) 

Homeopatika by měla být skladována v suchu, temnu a chladu (v teplotách do 30°C), stranou 

od těkavých látek, jako jsou parfémy či kafr a nevystavovat granule elektronickým zařízením. 

(Stumpf, 2009, s. 24) 

3.8 Dávkování 

V informacích u jednotlivých léků většinou nenajdete indikace ani dávkování, proto je 

důležité dodržovat doporučení odborníka lékaře homeopata.  

Obecně je se jedna dávka homeopatického léku rovná 5 granulím. Četnost dávek závisí na síle 

obtíží a na akutnosti stavu. Čím akutnější problém tím častější dávkování. Homeopatika 

nemají omezenou dobu užívání, obecně se uvádí po zlepšení stavu, lék postupně vysadit. 

(Formánková et al., 2008, s. 19 – 20) 

Homeopatika s nízkým ředěním se obvykle musejí podávat opakovaně, aby se dostavil jejich 

účinek. Léky v ředění 5CH se podávají třikrát až pětkrát denně, dokud symptomy neustoupí. 

Homeopatika v ředění 30CH se berou jednou či dvakrát denně do ústupu obtíží. Podávání 

homeopatických léků potence 200CH a vyšší vyžaduje pouze malý počet opakování, nebo 

žádné. Vyšší potence nad 200 CH jsou nevhodné pro samoléčbu. Čím je vyšší potence, tím je 

silnější účinek léku. (Wautersová, 2007, s. 24; Stumpf, 2009, s. 25) 
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4 LAKTAČNÍ OBTÍŽE 

Téměř každá matka si přeje kojit své dítě, protože se jedná o nejpřirozenější stravu pro 

kojence. Nicméně kojení není samozřejmostí a může se vyskytnout řada obtíží, jak ze strany 

matky, tak ze strany novorozence. Ze strany matky se jedná například o nedostatečnou tvorbu 

mléka, tedy méně než kojenec potřebuje, jindy naopak nadbytek, k čemuž se mohou přidat 

záněty prsu, praskliny bradavek. Je důležité, aby si matka osvojila správnou techniku kojení a 

tím obtížím přecházela. Na všechny z těchto problémů však existují homeopatické léky, které 

je pomohou odstranit. (Formánková, 2015, s.80) 

4.1 Nedostatek mateřského mléka 

Nedostatek mateřského mléka může mít mnoho příčin. Mezi nejčastější patří špatná technika 

kojení, podávání náhradních tekutin či používání šidítek. Další příčinou může být kojení ve 

spěchu (dítě nestihne vypít zadní mléko), užívání kloboučků, nebo také špatný psychický stav 

matky a nadměrné fyzické vypětí. (Zamarská, 2006, s. 33 – 35) 

4.2 Nadbytek mateřského mléka 

Nadměrná tvorba mléka při hypertrofii mléčné žlázy způsobuje, že po kojení zůstává část 

mléka v mlékovodech a je nutné ho odstříkat nebo odsát. Prsa jsou zduřelá, bolí, natékají, a to 

ženu velmi vyčerpává, jak fyzicky, tak ztrátami tekutin a bílkovin. (Čech, 2014 s. 449) Ve 

spojitosti s nadměrnou produkcí mléka se projevuje i silný vypuzovací reflex. Mléka je 

mnoho, proto vytéká příliš rychle. To způsobuje zalykání novorozence, odtahování od prsu a 

následně ublinkávání. (Zamarská, 2006, s. 35 – 36) 

4.3 Poranění prsních bradavek 

Mezi nejčastější poranění patří ragády (praskliny) a oděrky bradavek. Hlavní z příčin je 

nesprávné přiložení dítěte s následným chybným přisátím, a tedy nesprávnou technikou 

kojení. Správné kojení by nemělo nikdy bolet. Dle rozsahu a lokalizace ragády, lze přesně 

určit k jakým chybám při kojení dochází. Je velice důležité včasné řešení těchto obtíží, 

protože v mnoha případech na ragády nasedá zánět prsu. Doporučuje se časté přikládání 

novorozence k prsu a dokonalé vyprázdnění prsu. Po kojení by měla bradavka zůstat na 

vzduchu a zaschnout. Můžeme ji jemně potřít mateřským mlékem (dále jen MM). (Zamarská, 

2006, s. 39) 
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4.4 Zánět prsu (mastitida) 

Infekce postihují 2 – 8 % žen, nejčastěji prvorodičky, zhruba v druhém až třetím poporodním 

týdnu. Z pravidla bývá postižen jeden prs v dolním zevním kvadrantu prsu. Vstupem infekce 

do organismu jsou výše zmíněné ragády odkud se infekce šíří do prsní žlázy. Mastitida se 

projevuje místními i celkovými příznaky. Matka se cítí tělesně nemocná a bolí ji končetiny 

podobně jako při chřipce. Nejčastější místní příznaky jsou napjatá, zvýšeně citlivá prsa, 

bolest, otok, zarudnutí a pocity tepla. Mezi celkové příznaky patří únava, bolest hlavy, 

kloubů, svalů, horečka vyšší než 38 °C, nauzea a zvracení. K rozvoji onemocnění dochází 

během několika hodin. Doporučuje se prevence vzniku ragád, volný oděv a pravidelní kojení. 

(Zamarská, 2006, s. 42, Stadelmann, 2005, s. 399) 
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5 HOMEOPATIKA A LAKTAČNÍ OBTÍŽE 

Vzhledem k tomu, že homeopatika nejsou kontraindikována při kojení, a především nemohou 

ublížit novorozenci, jsou nejvhodnější volbou na podporu kojení. Mohou být užity pro léčbu 

všech výše zmíněný obtíží s laktací. Reakce na homeopatickou léčbu bývá rychlá a efektivní. 

(http://svethomeopatie.cz/cs/90-kojeni) 

5.1 Podpora tvorby mléka 

Na podporu laktace se nejčastěji užívají dva homeopatické přípravky Ricicinus communis 

5CH a Lac caninum 5CH. Léčba by měla být doplněna dietou a dostatečným příjmem 

tekutin. Ricinus communis, česky skočec obecný je rostlina z čeledi pryšcovitých 

(Euphorbiaceae). K podpoře tvorby mléka se podává Ricinus communis 5 CH. Nejčastěji po 5 

tabletách 3 – 4 denně, nejlépe před kojením. Na rozběhnutí kojení, pokud k němu nedošlo po 

přiložení dítěte po porodu, se podává 5 granulí každou hodinu do spuštění tvorby mléka. V 

obou případech po úpravě tvorby mléka je třeba lék postupně vysazovat. (Ludvíková, 2012, s. 

86) Lac caninum 5 CH je doporučen při velmi malé produkci mléka, často i v kombinaci 

s Ricinus Communis 5CH. Doporučené dávkování je pět kuliček třikrát denně. (Formánková 

2015, Jouanny, 2003, s. 195, Demarque, 2003, s. 340) 

5.2 Útlum tvorby mléka 

Vhodným homeopatikem pro snížení produkce mléka je Ricinus communis 30 CH, jedná se 

pouze o odlišné ředění oproti přípravku na zvýšení tvorby mléka. Může být indikován i 

k zástavě laktace. Dávkování se liší dle konkrétního stavu. Ke snížení tvorby mléka postačí 5 

granulí jednou denně, je-li nutné laktaci zastavit podáváme 5 granulí 3 – 5krát denně. 

(Formánková 2015, s. 81) 

5.3 Léčba poranění prsních bradavek 

V průběhu kojení se na prsou mohou objevit trhlinky, které jsou bolestivé, krvácí nebo 

mokvají. I tyto obtíže se dají léčit homeopatiky. Na mokvající ranky je doporučen Graphites 

15CH. Léčí hnisavé rány, se žlutohnědým sekretem. Je doporučeno dávkování 5 granulí  

3 – 5krát denně, odvíjí se od množství sekretu. Se zlepšujícím se stavem se intervaly užívání 

prodlužují. Bohužel je toto homeopatikum v ČR pouze na lékařský předpis. 

Když se na prsou objeví hluboké, krvácející ranky, které při kojení způsobují ostrou bodavou 

bolest, doporučíme Natricum acidum 9CH. Dávkování je 5 granulí 3 – 5krát denně dle 



27 

 

akutnosti stavu. Léčbu je vhodné doplnit ošetřujícími hojivými gely na bradavky. 

(Formánková et al., 2008, s. 82, Jouanny, 2003) 

Ve spojitosti s poraněním prsních bradavek ženy také často užívají homeopatikum Arnica 

Montana 9CH, které se používá hlavně na zastavení všech forem krvácení, tedy i na hluboké 

praskliny. Jeho další význam je v působení na novorozence, který je spavý a utrpěl porodní 

trauma, tudíž se na jeho pokožce mohou objevit modřiny a drobné prokrvácení. Arnica 

monatana tedy zastavuje krvácení a zvyšuje bdělost novorozence při kojení. Dávkování je 5 

granulí 1 - 3krát denně. (Váňová, 2015,s.22, Demarque, 2003, s. 40) 

5.4 Léčba mastitidy 

V případě, že se objeví v prsu zánět, který způsobuje bolestivé překrvení prsu s febrilní reakcí 

organismu je důležitá včasnost podání homeopatického léku. Tím se matka pravděpodobně 

vyhne užívání antibiotik při kojení. Při projevech zánětu prsu existuje několik variant 

homeopatické léčby. Na prvním místě je uváděna Belladonna 9CH, která snižuje překrvení a 

horkost v místě zánětu. Žena může udávat zvýšenou citlivost prsů, případně tepání v místě 

zánětu. Doporučuje se dávkování 5 granulí 2 - 5krát denně do zlepšení stavu. Další volbou je 

Apis mellifica 15 CH, která napomáhá při ústupu nepříjemného pocitu horkosti. Lze 

kombinovat s Belladonou 9 CH. 

Jakmile je prso nadměrně bolestivé i při běžných činnostech je doporučena Bryonia 9 CH, 

Dávkování je 5 kuliček 1 – 3krát denně. Prsům lze současně ulevovat těsnou podprsenku či 

přidržováním prsou při chůzi.  (Formánková, 2015, s.81, Váňová, 2015, s. 26-30) 

V neposlední řadě je ideálním doplňkem výše zmiňovaných homeopatik Rana bufo 5 CH. 

Ulevuje přu lokalizovaném zánětu lymfatických cév při dávkování 5 kuliček každé  

3 – 4 hodiny. (Jouanny, 2003, s. 196, Demarque, 2003, s. 66) 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

6 DEFINICE VÝZKUMU  

Hlavním tématem bakalářské práce je znalost žen o homeopatické léčbě při problémech 

s kojením. Toto problematika mě velice zaujala, protože jsem se s ní častokrát setkala na 

praxi a kurzech psychoprofylaxe, kde jsou homeopatika nejen doporučována, ale je o ně i 

výrazný zájem ze strany nastávajících matek. Dalším záměrem bylo především rozšíření 

mých znalostí v oblasti homeopatie týkajících se kojení, vzhledem k tomu, že i mě se ženy 

často dotazovaly a já neznala odpovědi a nemohla jim poradit. Ráda bych získané vědomosti 

využila v praxi.  

Ve výzkumné části ověřuji rozsah znalostí žen, které homeopatickou léčbu na podporu kojení 

užívají, zda znají zásady správného užívání a dávkování, jaké faktory jejich znalosti nejvíce 

ovlivňují, odkud informace získávají a při jakých laktačních problémech homeopatika užívají. 

V závěru bych ráda ověřila, zda hodnotí homeopatickou léčbu jako přínosnou. 

6.1 Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit rozsah znalostí žen o užívání homeopatik na 

podporu kojení v nemocnici okresního typu. 

Dále jsem formulovala dílčí cíle:  

 Zjistit, informovanost žen o homeopatii. 

 Zjistit, při jakých laktačních obtížích ženy homeopatickou léčbu využívají. 

 Zjistit, zda dotazované ženy vnímají homeopatii jako přínosnou léčbu. 

6.2 Výzkumné otázky 

Na základě stanovených cílů práce, jsem vytvořila následující výzkumné otázky. 

 Jaké jsou znalosti klientky o užívání homeopatie?  

Jak získávají klientky informace o homeopatii? 

 Jak klientky hodnotí homeopatika na podporu kojení? 
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6.3 Metodika práce 

Bakalářská práce je teoretické – výzkumná a je zaměřena na znalost žen o homeopatii. 

Informace pro zpracování praktické části bakalářské práce jsem získala z dotazníkového 

šetření. Dotazník je standardizovaná metoda sběru dat kvantitativního vědeckého výzkumu. 

Kvantitativní metodu sběru dat, jsem zvolila proto, že vyžaduje větší soubor respondentek a 

tím můžu vhodně zmapovat a porovnat znalosti o zásadách správného užívání homeopatik na 

podporu kojení u klientek, které tuto metodu využívají a měly by tyto zásady znát. Výsledky 

jsou reprezentativní a dobře porovnatelné v poměru dostatečně informovaných či 

neinformovaných klientek. Pro zhodnocení informovanosti jsem si stanovila škálu. V případě, 

že klientka odpoví na 40 % otázek a méně, znalosti jsou nedostatečné a klientka potřebuje 

další edukaci. V Rozmezí 41 – 70%, jsou znalosti průměrné a 71% a více správných odpovědí 

hodnotím znalosti klientek jako velmi dobré. Kromě znalostí tím mohu také ověřit, zda je 

edukace v nemocnici dostačující. Šetření probíhalo na oddělení šestinedělí v nemocnici 

okresního typu a na konzultačních hodinách laktační poradkyně. Klientkám jsou zde 

homeopatika doporučována 2 – 3 den po porodu v případě, že laktace nenastoupí, nebo se 

objeví jiný problém. Dotazníky byly těmto klientkám rozdávány 4. poporodní den, který 

odevzdaly buď před odchodem z porodnice nebo později v případě, že byly dojednány 

konzultační hodiny s laktační poradkyní. Dotazníky byly anonymní, proto je klientky 

odevzdávali do schránek určených ke sběru dotazníků. Odpovídaly celkem na 17 otázek. 

Vzhledem k tomu, že ve zvolené nemocnici okresního typu s homeopatií často pracují, nebylo 

těžké získat dostatečný počet respondentek. Celkem bylo rozdáno 40 dotazníku a vráceny 

byly v počtu 32. Sběr dat probíhal v období od ledna 2018 do března 2018. 
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7 ANALÝZA DAT A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

V této kapitole najdete grafické zobrazení a zhodnocení dotazníkového šetření, které 

naleznete v příloze. Zjištěné informace jsou pro lepší přehlednost zpracovány v tabulkách či 

grafech s následným písemným popisem. Nejdříve jsou v textu shrnuty odpovědi na 

jednotlivé otázky a v diskuzi naleznete výsledné shrnutí a vlastní interpretaci dotazníkového 

šetření. 

K vyhodnocení získaných dat byly použity dva programy. Pro textovou formu byl použit 

program Microsoft Office Word 2013. Pro vytvoření grafů a tabulek byl použit program 

Microsoft Office Excel 2013. Data byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky. 

∑ suma  

ni absolutní četnost (počet respondentek odpovídajících na danou otázku) 

n rozsah vzorku (celkový počet žen ve výzkumném vzorku) 

fi relativní četnost (poměr mezi absolutní četnost a celkovým rozsahem vzorku, 

 je uvedena v procentech) 

Vzorec pro výpočet relativní četnosti: fi (%) = ni / n x 100. (Chráska, 2007, str. 40) 
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7.1 Otázka č. 1 – Kolik je Vám let? 

 

Obrázek 1 Věk respondentek 

 Otázka č. 1 byla otevřená otázka dotazující se na věk respondetek. Na základě získaných 

odpovědí jsem stanovila 4 věkové intervaly 18 – 24 let, 25 – 30 let, 31 – 36 let a 37 – 44 let. 

23 respondentek bylo mladších 30 let, 9 respondentek bylo ve věku 30 let a více. První 

interval je nejpočetnější skupinou a činí 41 %, tedy 13 respondentek, druhý interval 31 %, 10 

respondentek, třetí interval 16 %, 5 respondentek a čtvrtý interval 13 %, 4 respondentky. 

Věkové rozložení respondentek je znázorněné v grafu č. 1.  
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7.2 Otázka č.2 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské 

 

 

Obrázek 2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentek 

Otázka č. 2 se zabývá nejvyšším dosaženým vzděláním respondentek. Největší počet 

respondentek uvedl, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské s maturitou. Do této 

skupiny spadá 12 respondentek, tedy 38 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou klientky 

s vysokoškolským vzděláním, 9 klientek, tedy 28 %. Na třetím místě je středoškolské 

vzdělání bez maturity, které uvedlo 6 klientek, s podílem 19 %. Vyšší odborné vzdělání 

dosáhly 3 respondentky, tedy 16 % a pouze 2 respondentky uvedly vzdělání základní, tedy 6 

%. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku č.2. 
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7.3 Otázka č. 3 – Kolikrát jste rodila? 

 

Obrázek 3 Parita 

Otázka č. 3 se týká množství proběhlých porodů. 14 respondentek, tedy 44 %, tvoří 

primipary. 9 respondentek, tedy 28 %, tvoří sekundipary, 7 respondentek, tedy 22 %, tvoří 

tercipary a pouze 2 respondentky, tedy 6 %, tvoří kvartipary. Výsledky jsou zobrazeny na 

obrázku č.3. Dle grafu je užívání homeopatické léčby nepřímo úměrné na paritu, tedy 

s vyšším počtem porodů, klesá počet uživatelek homeopatické léčby na podporu kojení. Což 

potvrzuje, že ženy používají homeopatika nejčastěji k nastartování laktace, a to je 

problematické zejména u prvorodiček. 
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7.4 Otázka č. 4 – Co zahrnuje jedna standardní dávka homeopatického 

léku?  

a) 1 granule  

b) 5 granulí 

c) 10 granulí 

d) Nevím 

 

 

Obrázek 4 Standardní dávka homeopatického léku 

Otázka č. 4 je první otázkou týkající se vědomostí. Ověřuje, zda klientky vědí, kolik granulí 

obsahuje standardní dávka homeopatického léku. 18 uživatelek (56 %) ví, že standardní dávka 

homeopatického léku je 5 granulí. 1 granuli homeopatického léku zvolily 3 klientky (9 %). 6 

klientek (19%) se domnívá, že správnou odpovědí je 10 granulí a 5 klientek (16%) netuší 

kolik granulí má správná dávka obsahovat. Možnost 15 granulí nezvolila ani jedna 

z dotazovaných žen. Můžeme říci, že více než polovina klientek zná správnou dávku. 

Výsledky jsou zobrazeny na obrázku č. 4.  
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7.5 Otázka č. 5 – Jak často lze homeopatika užívat? 

a) 1 – 3x denně 

b) 4 – 5x denně  

c) 8 – 10x denně 

d) Nevím 

 

 

Obrázek 5 Frekvence dávkování homeopatického léku 

Otázka č. 5 hodnotí znalosti respondentek o frekvenci užívání homeopatického léku. Pro 

správnou odpověď 4 – 5x denně se rozhodlo 20 respondentek, což činí 63 % a tvoří tak 

nejpočetnější skupinu. Možnost 1 – 3x denně zvolilo 8 respondentek, což činí 25 %. Pro 

možnost 8 – 10x denně se rozhodly pouze 2 respondentky, což činí 6 % a stejně tak u 

možnosti nevím. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku č.5. 
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7.6 Otázka č. 6 – Jak dlouho se standardně homeopatika užívají? 

a) 1 týden 

b) 14 dní 

c) 1 měsíc 

d) Do zlepšení stavu 

e) Nevím 

 

 

Obrázek 6 Doporučená doba užívání homeopatického léku 

Otázka č. 6 hodnotí, zda respondentky vědí, jak dlouho mohou homeopatické léky užívat. 

Výsledky jsou poměrně vyrovnané, což svědčí o tom, že až 63 % respondentek si není jistých 

dobou užívání homeopatik. Správnou odpověď „do zlepšení stavu“ zvolilo 37 %, tedy 12 

respondentek. Ostatní možnosti jsou vyrovnané 1 týden zvolilo 5 respondentek, 16 %, 14 dní 

zvolilo také 5 respondentek, 16 %, 1 měsíc zvolily 4 respondentky, 12 % a možnost nevím 

zvolilo 6 respondentek, 19 %.  Výsledky jsou znázorněny na obrázku č. 6. 
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7.7 Otázka č. 7 – Víte, jak se homeopatika správně užívají? 

a) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a následně spolknout 

b) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a nechat rozpustit 

c) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a následně rozkousat 

 

 

Obrázek 7 Způsob užití homeopatického léku 

Otázka č.7 hodnotí, zda ženy umí homeopatický lék správně užívat. 30 klientek (94 %) se 

shodlo, že se homeopatika rozpouští v ústech, což je správná odpověď. Zbylé 2 klientky (6 %) 

zvolily možnost spolknout. Tento názor bude zřejmě ovlivněn užíváním klasických léčiv. 

Možnost rozkousat neoznačila žádná z respondentek. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 

č.7.  
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7.8 Otázka č. 8 – Víte, jak s homeopatiky správně zacházet?  

Tabulka 1 Jak s homeopatiky správně zacházet 

Jak s homeopatiky správně zacházet 

Výběr z možností Počet respondentek Procentuální podíl z celku 

Uložit granule na světlé 

místo při pokojové teplotě 
9 28 % 

Uložit granule na temné 

místo při pokojové teplotě 
15 47 % 

Uložit granule do lednice 0 0 % 

Nevystavovat granule 

elektronickým 

spotřebičům 

11 34 % 

Při manipulaci se granulí 

nedotýkat rukama 
32 100 % 

Při manipulaci používat 

výhradně kovovou lžičku 
0 0 % 

Dodržovat pravidlo tzv. 

čisté pusy 
24 75 % 

 

Otázka č. 8 Ověřuje znalosti respondentek, zda vědí, jak s homeopatiky správně zacházet. 

Jedná se o otázku s více možnými odpověďmi. Mezi správné odpovědi patří: uložit granule na 

temné místo při pokojové teplotě, nevystavovat granule elektronickým spotřebičům, při 

manipulaci se granulí nedotýkat rukama a dodržovat pravidlo tzv. čisté pusy. Na dvě 

nesprávné odpovědi respondentky vůbec nezareagovaly, což je správné. Byly to odpovědi 

uložit granule do lednice a používání kovové lžičky při manipulaci s homeopatickým lékem. 

Homeopatika by neměla být chladu a při kontaktu s kovem by mohla ztratit své účinky. 

Poslední zbývající nesprávnou odpověď, uložit granule na světlé místo, označilo 28 % 

respondentek (9 z 32). Nejvíce znají respondentky 2 zásady a to pravidlo tzv. čisté pusy a při 

manipulaci se homeopatik nedotýkat. Tyto dvě pravidla považuji za nejdůležitější. Výsledky 

jsou prezentovány v tabulce č.1. 
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7.9 Otázka č. 9 – Mohou se homeopatika kombinovat s klasickými léky? 

a) Ano, tyto léky se vzájemně neovlivňují 

b) Ne, účinky léků se mohou vzájemně ovlivňovat 

c) Nevím 

 

 

Obrázek 8 Interakce klasických a homeopatických léků 

Otázka č. 9 ověřuje znalosti respondentek o kombinaci homeopatie a konvenční medicíny. 25 

respondentek z 32 (78 %) ví, že se klasické a homeopatické léky vzájemně neovlivňují. 3 

respondentky (9 %) se domnívají, že tyto léky na sebe mohou mít vliv. Zbývající 4 

respondentky (13 %) označily možnost nevím. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku č.8. 
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7.10 Otázka č. 10 – Kde jste se poprvé dozvěděla a homeopatii? 

a) Na internetu 

b) Z informačních a propagačních materiálů 

c) Od kamarádky 

d) V gynekologické/porodnické ambulanci 

e) Na předporodním kurzu 

f) Na oddělení šestinedělí – na základě problému s kojením 

g) Jiné, prosím vypište…………………………………………………………………… 

 

 

Obrázek 9 Zdroje prvotních informací o homeopatii 

Otázka č. 10 zjišťuje, kde se mohou klientky s informacemi o homeopatii na podporu kojení 

poprvé setkat. 12 respondentek (38 %) uvádí, že se o homeopatii na podporu kojení dozvědělo 

od porodní asistentky na oddělení šestinedělí na základě problému s kojením. Dalším 

významným zdrojem informací je internet a to pro 7 respondentek (22 %). Třetí největší 

skupinou byly informace od kamarádky, která má s homeopatií osobní zkušenost, tuto 

možnost zvolilo 6 respondentek (19 %). Dále 4 respondentky (12 %) uvedly jako zdroj 

informací propagační materiály a často dodávaly, že tyto propagační materiály získaly právě 

na oddělení šestinedělí. 2 respondentky (6 %) se o homeopatii dozvěděly na předporodním 

kurzu a 1 respondentka (3%) uvedla knihu o podpoře kojení. V porodnické ambulanci 

informace nezískala žádná z dotazovaných. Grafické zobrazení výsledků je na obrázku č. 9. 
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7.11 Otázka č. 11 – Poučil Vás někdo o zásadách správného užívání 

homeopatik na podporu kojení? 

a) Ano, lékař 

b) Ano, porodní asistentka 

c) Nikdo mě nepoučil 

d) Našla jsem si informace sama 

e) Jiné, prosím vypište……………………………………………………………………... 

 

 

Obrázek 10 Edukace o zásadách užívání 

Otázka č. 11 ověřuje, zda jsou ženy v průběhu hospitalizace informovány o zásadách 

správného užívaní homeopatik na podporu kojení. 21 respondentek (66%) uvedlo, že je 

informovala porodní asistentka na oddělení šestinedělí. 7 respondentek (22 %) si informace 

hledalo na internetu a v informačních brožurách z vlastní iniciativy, 3 z nich dostaly 

informační letáček od porodní asistentky. 4 respondentky (12 %) tvrdí, že je nikdo nepoučil. 

Možnost „poučena od lékaře“ nezvolila žádná z respondentek. Výsledky jsou znázorněny na 

obrázku č.10. 
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7.12 Otázka č. 12 – Jaké konkrétní homeopatické přípravky na podporu 

kojení znáte/užíváte? 

Tabulka 2 Znalost konkrétních homeopatických přípravků 

 Znalost konkrétních homeopatických přípravků 

Homeopatický přípravek Počet respondentek Procentuální podíl z celku 

Ricinus Communis 5CH 25 78 % 

Arnica Montana 9CH 18 56 % 

Lac Caninum 5CH 11 34 % 

Graphites 15CH 7 22 % 

Belladonna 9CH 7 22 % 

 

Otázka č. 12 je otevřená otázka ve které respondentky měly vyjmenovat jaké konkrétní 

homeopatické přípravky na podporu kojení znají. Nejznámějším homeopatickým lékem je 

Ricinus Communis 5CH na podporu tvorby mléka a k nastartování laktace. Tuto možnost 

uvedlo 25 respondentek (78 %). Na druhém místě je Arnica Montana 9CH, která se užívá při 

poranění prsních bradavek, které krvácí a také zvyšuje aktivitu novorozence. Tuto možnost 

uvedlo 18 respondentek (56 %). Na třetím místě je Lac Caninum 5CH, což je lék 

doporučovaný při velmi malé produkci mléka. Tuto možnost uvedlo 11 respondentek (34 %). 

Na čtvrtém místě je Graphites 15CH, což je homeopatikum pouze na lékařský předpis a slouží 

k léčbě zánětlivých ran na bradavkách. Tento lék uvedlo 7 respondentek (22%). Stejný počet 

respondentek uvedl i homeopatický lék Belladonna 9CH, který je indikován při léčbě 

mastitidy. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 2.   
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7.13 Otázka č. 13 – Objevily se u Vás potíže s kojením? 

a) Ano, nedostatek mateřského mléka 

b) Ano, nadbytek mateřského mléka 

c) Ano, trhliny prsních bradavek či dvorců 

d) Ano, zánět prsu (zatvrdlina části prsu, prso napjaté, horské, lesklé, na dotek bolestivé, 

příznaky podobné chřipce – horečka, zimnice, slabost, únava) 

e) Ne, neměla jsem žádné obtíže 

f) Jiné, prosím vypište.…………………………………………………………………….. 

 

 

Obrázek 11 Laktační obtíže 

Otázka č. 13 mapuje nejčastější problémy s kojením, mezi klientkami užívajícími 

homeopatické léky na podporu kojení. Jednoznačně nejčastějším problémem je nedostatek 

MM, tuto možnost uvedlo 17 respondentek (52 %). Na druhém místě jsou poškozené prsní 

bradavky, což uvedlo 10 respondentek (30 %). Na třetím místě respondentky nejčastěji 

uváděly špatný tvar bradavek a s tím související problém s nastartováním laktace a přisátím 

novorozence, tuto možnost uvedlo 5 klientek (15 %). Pouze 1 klientka uvedla problém 

s nadbytkem MM (3%). Zánět prsu se neprojevil ani u jedné z dotazovaných. Výsledky jsou 

zobrazeny na obrázku č. 11. 
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7.14 Otázka č. 14 – Jak jste spokojena s výsledky homeopatické léčby? 

a) Velmi spokojena, výsledky předčily očekávání 

b) Spokojena, výsledky splnily očekávání 

c) Nespokojena, výsledky nesplnily očekávání 

d) Nespokojena, výsledky jsou horší než počáteční stav 

e) Nemohu posoudit, jsem na začátku léčby 

 

 

Obrázek 12 Výsledky homeopatické léčby 

Otázka č. 14 se dotazuje na spokojenost klientek s výsledky homeopatické léčby. Celkem 72 

% respondentek uvedlo, že jsou spokojeny s výsledky. Z toho 8 respondentek (25%) velmi 

spokojeno a 15 respondentek (47 %) spokojeno. Pouze 2 klientky (6 %) uvedly 

nespokojenost, výsledky nesplnily očekávání. U těchto klientek laktace nenastoupila. 7 

klientek (22 %) bohužel dotazník vyplňovaly na počátku léčby, a tak uvedly, že nemohou 

výsledky posoudit. Grafické zobrazení výsledků je na obrázku č. 12. 
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7.15 Otázka č. 15 – Jaké jsou podle Vás výhody homeopatického léku? 

Tabulka 3 Výhody homeopatického léku 

  Výhody homeopatického léku 

Možnosti Počet respondentek Procentuální podíl z celku 

Finanční dostupnost  24 75 % 

Nevzniká závislost 28 88 % 

Není toxický 14 44 % 

Vhodný pro všechny 

(novorozence i těhotné 

ženy) 

30 94 % 

Možnost kombinace 

s klasickými léky 
25 78 % 

Žádné výhody nemá 0 0 % 

 Jiné  7 22 % 

 

Otázka č. 15 zjišťuje, co klientky považují za výhody homeopatického léku. Jedná se o otázku 

s více možnými odpověďmi. 30 respondentek (94%) uvedlo jako největší výhodu 

homeopatického léku, že je vhodný pro všechny generace, jak novorozence, tak těhotné a 

kojící ženy i seniory. Za druhou největší výhodu klientky považují, že na homeopatický lék 

nevzniká závislost, jedná se o čistě přírodní látky a sacharózu, tuto možnost zvolilo 28 

respondentek (88 %). Další výhodu klientky spatřují v možnosti kombinace homeopatie a 

klasických léčiv, tuto možnost zvolilo 25 respondentek (78 %). Poslední z možností, která 

získala více než 70 %, je finanční dostupnost, průměrná cena je okolo 90kč, označilo ji 24 

respondentek (75%). Nízkou toxicitu chválí 14 respondentek (44 %) a 7 klientek (22%) 

uvedlo i jiné možnosti jako je např. rychlý a spolehlivý účinek a snadné užívání. Výsledky 

jsou shrnuty v tabulce č.3.  
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7.16 Otázka č. 16 – Jaké jsou podle Vás nevýhody homeopatického léku? 

Tabulka 4 Nevýhody homeopatického léku 

Nevýhody homeopatického léku 

Možnosti Počet respondentek Procentuální podíl z celku 

Není vhodný pro diabetiky  3 9 % 

Finanční náročnost 0 0 % 

Složité dávkování 5 16 % 

Četné nežádoucí účinky 0 0 % 

Žádné nevýhody nemá 27 84 % 

Jiné  7 22 % 

 

Otázka č. 16 zjišťuje co klientky považují za nevýhody homeopatického léku. Jedná o otázku 

s více možnými odpověďmi. Nejvíce, tedy 27 respondentek (84%) uvedlo, že homeopatický 

lék žádné nevýhody nemá. 7 klientek (22%) uvádělo vlastní možnosti, jako např.: malá balení 

homeopatik, nedostatečná informovanost lékařů, kteří se homeopatii primárně nevěnují, různé 

názory na dávkování. 5 klientek (16 %) označilo za nevýhodu složité dávkování a 3 klientky 

(9%) zvolily možnost, že je homeopatický lék nevhodný pro diabetiky. Zbylé možnosti 

neoznačila žádná z respondentek. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 4.  
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7.17 Otázka č. 17 – Doporučila byste homeopatika na podporu kojení i 

dalším maminkám, z jakého důvodu?  

 

Obrázek 13 Doporučení homeopatik 

Otázka č. 16 zjišťuje nejen spokojenost s léčbou, ale také zda jsou klientky ochotné doporučit 

homeopatické léky i ostatním. Z celkového počtu 32 respondentek by pouze 3 (9 %) 

homeopatika nedoporučily, z důvodu neúspěšnosti léčby. Zbylých 29 respondentek (91 %) by 

homeopatika doporučily z následujících důvodů: zkusit se má všechno, homeopatika 

pomáhají dobře a rychle, s homeopatiky se kojení nestane stresem, homeopatika jsou výhodná 

ve všech směrech, když tomu věříte zaručeně fungují. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 5. 
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7.18  Celková interpretace výsledků – informovanost klientek o zásadách 

správného užívání homeopatických léků 

Tabulka 5 Znalosti klientek o zásadách užívání homeopatik 

Hodnocení znalostí klientek o zásadách užívání homeopatik 

Znalosti Počet správných 

odpovědí 

Počet respondentek Procentuální podíl 

Velmi dobré 9 5 16 % 

 8 2 6 % 

 7 14 43 % 

Průměrné 6 6 19 % 

 5 4 13 % 

 4 1 3 % 

Nedostatečné 3 0 0 % 

 2 0 0 % 

 1 0 0 % 

 0 0 0 % 

 

V tabulce jsou interpretovány celkové výsledky výzkumu o znalostech užívání homeopatik. 

V dotazníku bylo celkem 9 správných odpovědí, které se týkali zásad správného užívání 

homeopatického léku. Všechny správné odpovědi vyplnilo 5 respondentek, 16 %. 8 správných 

odpovědí, vyplnily 2 respondentky, 6 %. 7 správných odpovědí, označilo 14 respondentek, 43 

%. Z toho plyne, že celkem 65 % respondentek má velmi dobré znalosti. 6 správných 

odpovědí, zvolilo 6 respondentek, 19 %. 5 správných odpovědí, zvolily 4 respondentky, 13 % 

a 4 správné odpovědi označila 1 respondentka, 3 %. Celkem 35 % respondentek má znalosti 

průměrné.  Pod hranici 40 % se nedostala žádná z respondentek. 

 

  



49 

 

8 DISKUZE 

V této kapitole přistupuji k vlastní interpretaci výsledků výzkumné části bakalářské práce na 

téma Homeopatie a kojení, která se zabývá znalostmi žen o zásadách správného užívání 

homeopatik a jejich hodnocením. Obsahem diskuze je zhodnocení výsledků předem 

stanovených výzkumných otázek a porovnání s literaturou nebo jiným podobným výzkumem. 

Obdobnou práci zaměřenou na správné užívání homeopatik na podporu kojení jsem nenašla, 

nicméně část výsledků je porovnatelná s bakalářskou prací Homeopatie v porodní asistenci, 

kterou napsala Romana Šopíková (2013). Zabývá se zkušenostmi a užíváním homeopatické 

léčby při laktačních obtížích. 

1. Výzkumná otázka zněla: „Jaká jsou znalosti klientek o užívání homeopatie? “ Na tuto 

výzkumnou otázku je v dotazníku 9 správných odpovědí týkajících se vědomostí o 

zásadách užívání, a to: „standardní dávka homeopatického léku je 5 kuliček, 

homeopatika lze užívat 4 – 5x denně, lze je užívat do zlepšení stavu, nechávají se 

rozpustit v ústech, ukládáme je na teplé, temné místo, nevystavujeme elektronickým 

spotřebičům, dodržujeme pravidlo tzv. čisté pusy, homeopatického léku se 

nedotýkáme rukama a homeopatický lék lze kombinovat s léky klasickými. Pro 

hodnocení jsem si stanovila škálu, kdy 0 – 3 správné odpovědi, hodnotím jako znalosti 

nedostatečné tedy pod 40 %. 4 – 6 správných odpovědí, 41 % - 70 % včetně, hodnotím 

jako znalosti průměrné. A více než 6 správných odpovědí, tedy 71 % a více, hodnotím 

jako znalosti velmi dobré. Ve výzkumu bylo zjištěno, že každá z respondentek má 

minimálně průměrné znalosti. Výsledky jsou zhodnoceny v kapitole analýza dat, 

tabulka č. 5. Výsledky bohužel nemohu porovnat s žádnou prací, vzhledem k tomu, že 

většina výzkumů není zaměřena na znalosti o užívání, ale na spokojenost 

s homeopatickou léčbou. 

2. Výzkumná otázka zněla: „ Jak klientky získávají informace o homeopatii?“ Na tuto 

výzkumnou otázku odpovídaly respondentky nejčastěji, že informace získávají 

edukací od porodní asistentky na oddělení šestinedělí, když jim je léčba doporučena 

na základě problému s kojením. Druhou nejčastější možností je vyhledávání informací 

na internetu z vlastní iniciativy a také získání informací od kamarádky, která má 

vlastní zkušenosti s homeopatickým lékem. Lékaře jako zdroj informací neuvedla 

žádná z respondentek. Zatímco Šopíková (2013) uvádí jako nejčastější zdroj informací 

předporodní kurz a odborníky jako lékaře, homeopaty a laktační poradkyně. V tomto 

výsledku se neshodujeme. Na základě rozdílných výsledků se domnívám, že 
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v budoucnu by se šíření informací od odborníků mohlo ještě zlepšit i vzhledem 

k rozvíjejícímu se trendu homeopatické léčby. 

3. Výzkumná otázka zněla: „Jak klientky hodnotí homeopatika na podporu kojení?“  

Z výsledků vyplývá, že respondentky hodnotí homeopatickou léčbu pozitivně, 94 % 

žen by homeopatika na podporu kojení doporučilo i dalším maminkám, protože jim 

tato léčba naprosto vyhovuje, 84 % žen nespatřuje žádné nevýhody homeopatické 

léčby, 72 % žen je spokojeno či velmi spokojeno s výsledky. Často homeopatika 

hodnotily jako rychlá, levná a účinná. Největší výhodu spatřují právě ve finanční 

dostupnosti, šetrnosti pro jejich miminko, případnou možností kombinovat i 

s klasickými léky a nepravděpodobností stát se závislým. Proto můžeme říci, že 

osobní zkušenosti klientek s homeopatií jsou převážně kladné. Tyto výsledky jsou 

shodné s výše uvedenou bakalářskou prací Romany Šopíkové. 

Šopíková (2013) prezentuje ve své práci výsledky kvalitativního šetření, 

prostřednictvím strukturovaného rozhovoru, který se zabývá zkušenostmi žen 

s homeopatií při problémech s kojením v Jihomoravském kraji. Udává, že 

homeopatická léčba je hodnocena pozitivně, žádná z dotazovaných nemá 

k homeopatické léčbě výhrady. U žádné z žen se neobjevily nežádoucí účinky, které 

by eventuálně mohly výsledky změnit. Většina žen, uvedla zlepšení hned druhý den 

po podání homeopatického léku a nejdéle do čtvrtého dne od počátku užívání.  

  

Po zhodnocení dotazníkového šetření a porovnání jednotlivých výsledků, lze říci, že parita, 

věk respondentek a vzdělání nemají zásadní vliv na výsledky. Předpokladem bylo, že mladší 

respondentky, prvorodičky, s vyšším vzděláním budou mít více znalostí a počet těchto 

uživatelek bude značně převyšovat. Tento předpoklad byl později vyvrácen. Vzhledem 

k tomu že počet prvorodiček a vícerodiček užívajících homeopatickou léčbu byl vyvážen, 

vzdělání bylo nejčastěji středoškolské s maturitou, ale jednalo se o rodičky spíše mladší 

věkové skupiny, a to pod 30 let.  Tudíž jediné, co by zájem o homeopatii mohlo ovlivňovat je 

nižší věk a méně zkušeností.  

Na základě provedeného výzkumu mohu říci, že homeopatii užívají pouze ženy, u kterých se 

vyskytl problém s kojením. Nejčastějším problémem je nedostatečná produkce mateřského 

mléka a problémy s nastartováním laktace. Jedná se o zdánlivě banální problémy oproti např. 

zánětu prsu. Výzkumu se nezúčastnila žádná žena se zánětem prsu a homeopatickou léčbou. 

Domnívám se, že při závažnějších obtížích ženy věří spíše konvenční medicíně. 
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Šopíková (2013) uvádí, že nejčastějšími laktačními problémy, které jsou řešeny 

homeopatickou léčbou je nedostatečná produkce MM, bolestivá a nalitá prsa, tvorba 

bolestivých hrudek na prsou, nebo ucpání vývodu v bradavce. Ženu s homeopatickou léčbou a 

zánětem prsu v průběhu svého výzkumu rovněž nepotkala. 

Čech (2014) uvádí rovněž jako nejčastější laktační obtíž, nedostatečnou tvorbu MM 

(hypogalakcii), která jako jediná může být ovlivněna dostatečnou edukací a psychickou 

pohodou, ke které může vést právě užívání homeopatik. 
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9 ZÁVĚR 

S homeopatií na podporu kojení jsem se poprvé setkala během své praxe na novorozeneckém 

oddělení, kde ženy laktační problémy mohou aktivně řešit s porodní asistentkou či laktační 

poradkyní. Byla jsem velmi překvapena, počtem žen, které se na homeopatickou léčbu samy 

dotazovaly, v jakém množství je zde homeopatická léčba doporučována a že se shledává 

s velmi pozitivní odezvou. Tato tématika mě velice zaujala zejména proto, že jsem viděla 

progres léčby na vlastní oči. Na toto téma bych se chtěla i dále vzdělávat, hlavně proto, abych 

i já dokázala doporučit vhodnou homeopatickou léčbu a osobně ji vidím, jako rychlou, 

levnou, účinnou a bez kontraindikací. 

V bakalářské práci s názvem Homeopatie a kojení jsem se snažila především zjistit, zda jsou 

ženy užívající homeopatika dostatečně informovány a mají přehled o zásadách správného 

užívání homeopatik na podporu kojení. Mimo jiné jsem zjišťovala, kde tyto informace 

získávají a jak homeopatickou léčbu hodnotí. Data ke zpracování výzkumné části jsem 

získávala pomocí nestandardizovaného dotazníku vlastní tvorby, který byl rozdáván 

v nemocnici okresního typu ženám, které využívají homeopatii při problémech s laktací. 

V teoretické části práce jsem zmiňovala historický vývoj homeopatie a základní 

homeopatické principy. V další části jsou rozebrány základy homeopatie jako je výroba 

homeopatických léků, jejich dávkování, skladování a manipulace. V poslední části jsou 

rozebrány nejčastější obtíže s kojením, načež navazuje příslušná homeopatická léčba.  

Výzkumná část je založena na kvantitativním výzkumu, který je zaměřen na ženy, užívající 

homeopatické léky na podporu kojení. Hlavním cílem práce bylo zjistit rozsah znalostí žen o 

homeopaticích na podporu kojení. Výsledkem je velmi dobrá informovanost žen o 

homeopatické léčbě. 

Rovněž jsem měla stanoveny 3 dílčí cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jak získávají klientky 

informace o homeopati, kdy hlavním zdrojem informací byla edukace od porodní asistentky. 

Druhým dílčím cílem bylo zjistit, při jakých problémech je homeopatie na podporu kojení 

užívána nejčastěji. Jedná se o nedostatečnou tvorbu mateřského mléka, což uvádí nejen 

výzkum, ale i odborná literatura. Posledním dílčím cílem bylo zjistit, zda je homeopatická 

léčba na podporu kojení vnímána jako přínosná a pouze 3 klientky z 32 nebyly spokojeny. 

Dalším zajímavým výsledkem práce je užívání hlavně dvou homeopatických léků. První je 

Ricinnus Communis 5CH, který se používá při nedostatečné tvorbě MM a jeho znalost zřejmě 
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souvisí právě s nejčastěji uváděným problémem. Druhým lékem byla Arnica Monatana 5 CH, 

které původně neslouží k podpoře kojení, ale ke zvyšování bdělosti a aktivity novorozence či 

na krvácivé stavy i přesto je ve spojitosti s kojením hodně rozšířená. 

Překvapivým výsledkem je, že parita ani vzdělání nemají žádný vliv na znalost homeopatie. 

Předpokládala jsem, že s četností porodů budou znalosti nižší. A naopak se budou zvyšovat 

s rostoucím vzděláním, což bylo výzkumem vyvráceno. Jediným sociologickým faktorem 

ovlivňující znalosti homeopatie je věk. Větší přehled mají spíše mladší generace,  

Závěrem je nutno říci, že klientky mají dostatečné znalosti o zásadách správného užívání 

homeopatik, ve většině případů jsou informovány porodní asistentkou a více než 70 % 

klientek je s léčbou spokojeno. Pouze 10 % klientek nebylo s homeopatickou léčbou 

spokojeno a dál by ji nedoporučily. Já osobně si myslím, že se jedná o vhodnou a šetrnou 

léčebnou metodu v těhotenství a při kojení. Výzkumné šetření potvrdilo mé předpoklady, že 

homeopatická léčba bude hodnocena kladně a že edukace o homeopatii je na dobré úrovni. 

Zpracování bakalářské práce mi z počátku přišlo složité, ale rychle jsem pronikla do dané 

problematiky a ráda se budu v tomto směru dále vzdělávat. Při sběru dat nedošlo k žádným 

problémům a oceňuji vstřícnost nemocničního zařízení a pracovníků, kteří mi se sběrem dat 

pomáhali. 
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Příloha P 1 Dotazník o homeopatii a podpoře kojení 

Dobrý den, Vážená klientko, 

jmenuji se Kristýna Králíčková a jsem studentka 3.ročníku oboru Porodní asistentka na 

Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Tímto bych Vás chtěla požádat o 

vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad k výzkumu v rámci 

mé bakalářské práce, jejímž tématem je Homeopatie a kojení. Výsledky dotazníku budou 

sloužit pouze pro účely bakalářské práce a jsou zcela anonymní. 

U otázek, kde nejsou uvedeny možnosti odpovědí, napište odpověď vlastními slovy. U otázek 

s uvedenými možnostmi odpovědí, označte pouze jednu z nich. V případě, že je otázka 

označena hvězdičkou *, můžete označit více odpovědí najednou. 

Předem děkuji za Váš čas, ochotu a poskytnuté informace. 

1) Kolik je Vám let? 

…………………………………………………………………………………............... 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Střední bez maturity 

c) Střední s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské 

 

3) Kolikrát jste rodila? 

………………………………………………………………………………................... 

 

4) Co zahrnuje jedna standardní dávka homeopatického léku? 

a) 1 granule 

b) 5 granulí 

c) 10 granulí 

d) 15 granulí 

e) Nevím  

 

5) Jak často lze homeopatika podávat? 

a) 1 – 3 x denně 

b) 4 – 5 x denně 

c) 8 - 10 x denně 

d) Nevím  
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6) Jak dlouho se standardně homeopatika užívají? 

a) 1 týden 

b) 14 dní 

c) 1 měsíc 

d) Do zlepšení stavu 

e) Nevím 

 

7) Víte, jak se homeopatika správně užívají? 

a) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a následně spolknout 

b) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a nechat rozpustit v ústech 

c) Granuli vyklepnout do víčka, z víčka do úst a následně rozkousat 

 

8) * Víte, jak s homeopatiky správně zacházet? 

a) Uložit granule na světlé místo při pokojové teplotě 

b) Uložit granule na temné místo při pokojové teplotě 

c) Uložit granule do lednice 

d) Nevystavovat granule elektronickým spotřebičům (např. telefony, mikrovlnná 

trouba, Wi-Fi zařízení) 

e) Při manipulaci se granulí nedotýkat rukama 

f) Pro manipulaci používat výhradně kovovou lžičku 

g) Dodržovat pravidlo tzv. čisté pusy tj. 20 minut před a po užití granulí nejíst, 

nepít, nekouřit, nečistit si zuby 

 

9) Mohou se homeopatika kombinovat s klasickými léky? 

a) Ano, tyto léky se vzájemně neovlivňují 

b) Ne, účinky těchto léků se mohou vzájemně ovlivňovat 

c) Nevím 

 

10) Kde jste se poprvé dozvěděla o homeopaticích na podporu kojení? 

a) Na internetu 

b) Z informačních a propagačních materiálů 

c) Od kamarádky 

d) V gynekologické/porodnické ambulanci 

e) Na předporodním kurzu 

f) Na oddělení šestinedělí -  na základě problému s kojením 

g) Jiné, prosím vypište ......………………………………………………………… 
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11) Poučil Vás někdo o zásadách správného užívání u homeopatik na podporu kojení? 

a) Ano, lékař 

b) Ano, porodní asistentka 

c) Nikdo mě nepoučil 

d) Našla jsem si informace sama 

e) Jiné, prosím vypište …..………………………………………………………… 

 

12) Jaké konkrétní homeopatické přípravky na podporu kojení znáte/užíváte? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

13) Objevily se u Vás potíže s kojením? 

a) Ano, nedostatek mateřského mléka 

b) Ano, nadbytek mateřského mléka 

c) Ano, trhliny prsních bradavek či dvorců 

d) Ano, zánět prsu (zatvrdlina části prsu, prso napjaté, horké, lesklé, na dotek 

bolestivé, příznaky podobné chřipce – horečka, zimnice, slabost, únava) 

e) Ne, neměla jsem žádné obtíže (užívám homeopatika preventivně) 

f) Jiné, prosím vypište ..…………………………………………………………… 

 

14) Jak jste spokojena s výsledky homeopatické léčby? 

a) Velmi spokojena, výsledky předčily očekávání 

b) Spokojena, výsledky splnily očekávání 

c) Nespokojena, výsledky nesplnily očekávání 

d) Nespokojena, výsledky jsou horší než počáteční stav 

e) Nemohu posoudit, jsem na začátku léčby 

 

15) * Jaké jsou podle Vás výhody homeopatického léku? 

a) Finanční dostupnost 

b) Nevzniká závislost 

c) Není toxický 

d) Vhodný pro všechny generace, včetně seniorů, novorozenců i těhotných žen 

e) Je možné ho kombinovat s klasickými léky 

f) Žádné výhody nemá 

g) Jiné, prosím vypište …..………………………………………………………… 

 

16) * Jaké jsou podle Vás nevýhody homeopatického léku? 

a) Není vhodný pro diabetiky 

b) Finančně náročný 

c) Dávkování je složité 

d) Má četné nežádoucí účinky 

e) Žádné nevýhody nemá 

f) Jiné, prosím vypište ..…………………………………………………………… 
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17) Doporučila byste homeopatika na podporu kojení i dalším maminkám, z jakého 

důvodu? 

a) Ano, …………………………………………………………………………...... 

b) Ne, ...……………………………………………………………………………. 

 

 


