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Takto Viktorie roste
porodní míry 51 cm 3 630 g

1. měsíc 56 cm 4 320 g

2. měsíc 62 cm 4 610 g

3. měsíc 64 cm 5 460 g

4. měsíc 68 cm 6 020 g

5. měsíc 69 cm 6 470 g

6. měsíc 71 cm 7 100 g

7. měsíc 73 cm 7 218 g

8. měsíc 76 cm 7 530 ga její 8. měsíc života
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Co je nového
Možná mám ten dojem
jen já, možná se mnou
budete souhlasit, ale zdá
se mi, že za poslední měsíc
se jako mávnutím kouzel-
ného proutku Viktorka pro-
měnila z miminka v batole.
Začala si sama sedat a snaží se
už i trochu lézt, čímž získal
novou perspektivu nejen její po-
hled na svět, ale také náš na ni.
I vlásky jí za měsíc vyrostly tak, že
maminka musela přistřihnout
ofinku. Z Viktorky je zkrátka najed-
nou malá slečna. 
Nejvíc ji baví hračky, které vydávají ně-
jaký zvuk, nebo dokonce hrají melodii,
a velmi rychle pochopila, jakým způso-
bem docílí jejich spuštění. Také má ve
značné oblibě vše, co může nějak rozebí-
rat (jako třeba kroužky na tyči), nebo 
otevírat a zavírat (plastové a látkové kní-
žečky). Miluje textilní měkké kostky, ze
kterých jí rodiče staví věž a Viki ji pak s gus-
tem bourá. Stále ještě většina věcí, které se
Viktorce  dostanou do ruky, skončí v pusince,
a když holčička zrovna v ruce nic nemá, nacpe
si do pusy aspoň ručičky. Hračky v rukou otáčí

a zkoumá ze všech stran. Pokud něco drží
v ruce a vy nabídnete jiný předmět, vezme ho
od vás jednou rukou, aniž by z druhé pustila
to, co v ní drží. To vše jsou známky pokroku
v psychomotorickém vývoji. Donedávna Vik-
torka zacházela úplně stejně se vším, bez
ohledu na to, jestli šlo o dřevěnou, gumovou
nebo textilní hračku. Osmý měsíc byl ale zlo-
mový i v tomto ohledu, protože Viki pomalu
začíná rozlišovat různé fyzikální vlastnosti

jednotlivých materiálů a podle toho s nimi
nakládá. Chápe už, že plastová hračka

dělá při bouchání větší hluk než tex-
tilní, kterou ale zase může různě

ohýbat a krčit a podobně. 
Naučila se tleskat (když slyší
říkanku Paci, paci, pacičky)

a dělat berany duc. Nadšená
je, pokud má kolem do-

statek prostoru k le-
zení, plazení, kutálení
a pohybu vůbec. 
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S výskotem se vrhá z kleku na kolínkách po
bříšku do polštářů. Jako správná „ženská“ vše
průběžně komentuje. Čím dál zřetelněji
v jejím žvatlání zaznívají různé slabiky, které
se za pár měsíců stanou základem prvních slů-
vek. Stále výraznější je u Viktorky strach z ci-
zích lidí. Blízkost neznámé osoby a pohled na
ni (neznámou osobou je v tomto případě
prakticky kdokoliv kromě maminky a tatínka)
přivede Viktorku téměř s jistotou k pláči. Jen
někdy, když je zrovna v dobrém rozmaru
a v zápalu hry, přijme návštěvu bez slziček.

Naopak krátce po probuzení není Viktorka
zvědavá na nikoho jiného než na své rodiče.
Jde o naprosto přirozenou vývojovou fázi
(psali jsme o ní v článku Pomoc, já ty lidi ne-
znám v lednovém čísle). Příroda tento strach
moudře zařídila jako určitou pojistku pro to,
aby se děti, které si postupně zvětšují pohyb-
livost a svůj „akční rádius“, příliš nevzdalovaly
od matky. Až do začátku osmého měsíce se
Viktorce vyhýbaly všechny nemoci, ale nako-
nec i ji rýma dostala. Naštěstí nešlo o nic 

vážného, první den vlastně jen maminka po-
zorovala u Viktorky menší chuť k jídlu a po-
sléze i „nudle“ u nosíku a uslzená očička.
Druhý den se Viktorce mírně zvýšila teplota
a hůř se jí dýchalo. Problémy to působilo
hlavně při kojení, kdy se Viki pravidelně pouš-
těla prsu, aby se mohla nadechnout. Rodiče
kapali do nosu dětské nosní kapky a odsávali
hleny. Po pěti dnech rýma odezněla a bylo
zase dobře. Pro jistotu ale rodiče vynechali dvě
hodiny plavání, aby Viki neprochladla.

Viktorčin jídelníček
Malá slečna už si postupně zvyká na nový jídelníček. Její obvyklé menu teď vypadá takto:

Nestlé ovocná přesnídávka 

s obilninami

Bramborová kaše s pórkem

a kuřecím masem  

Rýžové mlíčko s kaší 

Večer chystá maminka malé mlsalce ze svého
odstříkaného mléka nemléčnou kaši Zdravé
zažívání. Kaše obsahuje přátelské bakterie Bi-
fidus a pomáhá Viktorce posílit imunitu a udr-
žet rovnováhu ve střevech.
Viktorka je už také velká cestovatelka, protože
často s maminkou jezdí navštívit na pár dní
dědečka a babičku na úplně opačný konec re-
publiky. Na cestu musí mít maminka v tašce
vždy připravenou nějakou dobrotu. Ať už ob-
líbené sušenky, 100% ovocné přesnídávky
nebo Baby Yogo dezert, který se nemusí ucho-
vávat v ledničce, a tak může být i na cestách
vždy po ruce. Výborně se mamince také
osvědčila hotová kašička Mlíčko s kaší v ma-
lých tetrapakových krabičkách, která se jen
nalije do lahvičky nebo misky a Viktorka může
baštit. Mamince šetří čas a Viktorce dodá po-
třebnou energii a vitamíny.

Moje tři
nejoblíbenější jídla 

oblíbená svačinka

klasika je klasika

absolutní favorit

1.
2.
3.

Snídaně: kojení
Svačina: ovocná přesnídávka 
ze 100 % ovoce a kojení
Oběd: masozeleninový příkrm nebo
polévka a popřípadě kojení
Svačina: kojení
Večeře: rýžová kaše Zdravé zažívání
Před spaním: kojení

Někdy maminka připravuje jídlo pro Viktorku
sama z koupené zeleniny a ovoce a někdy vy-
užije nabídky hotové kojenecké stravy. U ku-
povaných přesnídávek si hlídá, aby byly bez
přidaného cukru a umělých barviv. Viktorce
nejvíc chutnají přesnídávky, které jsou ze
100% ovoce. 
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Dětem rostou další horní řezáky, takže na
konci osmého měsíce může mít vaše dítě až
šest zubů. Bude-li ale mít jen dva, neplašte se.
S přibývajícími zuby postupně přecházíme od
kašovité stravy k hrubší kouskovité konzis-
tenci, aby se dítě naučilo kousat a polykat
větší sousta. Navíc se přidává do stravy lepek,
kousky pečiva, nejlépe tmavý chléb nebo 
rohlík. Do stravy se může přidat i rybí maso,
jemné sýry a „živé“ jogurty. Nápoje nabízíme
dětem z hrnku. 
V osmém měsíci věku dochází u dětí k ohrom-
nému rozvoji psychomotorických funkcí. Ne
všechny děti se už samy posadí  (takové děti
nenechávejte sedět bez opory – mohla by se
jim poškodit páteř), ale ty, co již jistě sedí, už
častěji objevují svět z vertikální polohy. Ně-
které děti sedí již bez opory i několik minut.
Vsedě mohou lépe než jen vleže používat
ručky k poznávání a prozkoumávání hraček
a různých předmětů. Proto kupujeme hračky
z různých, převážně omyvatelných a hlavně
nezávadných materiálů.  Je nutné dbát na 
čistotu hraček, protože děti hračky koušou,
žvýkají, olizují, začínají rozlišovat různé vlast-
nosti použitých hmot, radostně vnímají
zvuky, které hračky vydávají. V této době si
děti přitahují i hračky ze svého okolí. Některé
děti se k nim plazí nebo se pokoušejí lézt k lá-
kavým předmětům, které jsou mimo jejich
dosah, v poloze na bříšku se otáčejí dokola. Při
zkoumání předmětů i v klidu v postýlce si děti
žvatlají již srozumitelné slabiky, například 
ga-ga, ta-ta, ba-ba,ma-ma, de-da. Nejedná se
ještě o smysluplná slova, ačkoliv rodičům
i prarodičům udělá vždy radost, když je děti
„osloví“. Děti rády opakují slabiky podle 
„předřečníka“. Žvatlání je první krok k bu-
doucímu rozvoji řeči dítěte.
V této době je zvláště důležité, aby si matky
všímaly svých dětí, zda slyší. Pokud dítě ne-
reaguje na hlasité zvuky ve svém okolí a ne-
otáčí se do směru, odkud zvuky  přicházejí, je
třeba vyzkoušet jeho reakce na zvuk. Je nutné
odlišit, zda dítě reaguje opravdu na zvuk,
nebo jen na chování dospělých, odraz
v zrcadle nebo na vibrace okolí, které byly vy-
volány silným zvukem (např. bouchnutí dveří,
pád předmětu apod.). V takovém případě se
nejedná o bezprostřední sluchovou reakci,
proto je třeba při zkoušce sluchu všechny
vnější podněty vyloučit.  Zkoušku sluchu pro-
vádí dětský lékař při preventivní systematické
prohlídce právě v osmi měsících věku. 
A jak poznáme, že dítě má sluch v pořádku?
Dítě položíme na postýlku v době mezi jídlem
(nemělo by to být hned po jídle, ani by nemělo

Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti
praktických dětských lékařů

být hladové). Postavíme  se asi dva až tři
metry od dítěte v úhlu 45 až 60 stupňů. Ne-
stojíme hned za hlavičkou dítěte, ale ani tak,
aby nás vidělo. Pak zkoušíme z této vzdále-
nosti různé zvuky chrastítek, pískací hračku,
foukačku, bubínek, prostě hluboké i vyšší
tóny a sledujeme, zda se dítě otočí a hledá
zdroj zvuku. Pokud dítě dobře slyší, otočí se,
když na něj zavoláme jménem. Pokud dítě na
zvuky opakovaně nereaguje (např. cuknutím,
otočením hlavičky nebo pláčem), je podezření
na sluchovou vadu a je nutné podniknout ná-
sledující kroky.
Při podezření, že dítě špatně slyší,  navštivte
svého praktického dětského lékaře, který po-
dobným způsobem vyzkouší sluch vašeho dě-
ťátka, může však použít i odbornější metody,
například  tzv. reaktometr, kterým lékař nebo
sestra pouští dítěti zvuky od 40 Hz s různým
kmitočtem a sleduje, od jaké hlasitosti dítě
reaguje. Jedná se sice jen o orientační vyše-
tření, ale často se zjistí, že dítě slyší dobře,
další vyšetření nejsou nutná a maminka se
uklidní, že je vše v pořádku. Pokud má lékař
podezření na poruchu sluchu, odešle dítě ke
specialistovi na oddělení ušní, nosní, krčí
(ORL), hlavně však k foniatrovi. Při podrob-
nějším vyšetření sluchu se používá metoda
tzv. otoakustických emisí (OAE), což je nená-
ročné, rychlé a přesné měření odezvy zdra-
vého sluchu dítěte pomocí drobné sondičky

zasunuté na okraj zvukovodu. Nejpřesnější
stanovení sluchové poruchy se používá tzv.
BERA vyšetření dítěte ve spánku, při kterém
se stanoví závažnost sluchového postižení
a prognóza dalšího vývoje. 
Pokud má dítě sluchovou vadu, převezme jej
do dlouhodobé odborné péče specialista- fo-
niatr, který zajistí další léčbu a předepíše dí-
těti vhodná sluchadla. Ta musí být pravidelně
vyměňována s ohledem na stav sluchové po-
ruchy, věk dítěte i kosmetický efekt. Dnes již
jsou naštěstí sluchadla dostupná i u nás ve vel-
kém výběru a vysoké kvalitě. Hned po přidě-
lení sluchadel je dítě odesláno i do péče
logopeda, který zajistí řečovou a sluchovou re-
habilitaci. Poradí rodičům, jak s dítětem doma
cvičit dorozumívání a vzdělávání, aby se
mohlo dobře zapojit do života, stejně jako
jeho zcela zdraví vrstevníci. Je třeba správně
porozumět celé problematice. Sluchově posti-
žené dítě v žádném případě nelze považovat
za hloupé. Je stejně bystré a vnímavé jako děti
ostatní, jen má těžší podmínky k dorozumí-
vání, k rozvoji řeči a vzdělávání. Pro rodiče
dětí se sluchovým postižením existují po celé
republice Speciální poradenská  centra (SPC)
při školách pro sluchově postižené, ve kterých
pracují speciální pedagogové, logopedi, psy-
chologové a sociální pracovnice. Služby těchto
center jsou pro rodinu s dítětem s poruchou
sluchu velmi cenné a vždy bezplatné. �


