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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá autonomií žen v otázce kojení v českém prostředí.
Zkoumá zejména podobu kojení a její normativnost prostřednictvím hloubkových rozhovorů
s ženami, jež prošly zkušeností s kojením. Cílem této práce je popsat podobu současné
normy kojení, její limity, negativa a dopady pomocí feministické optiky a nabídnout možná
řešení v diskurzu kojení. Základním teoretickým východiskem práce je vývoj normy kojení,
její propagace, společenské vnímání a legislativní ukotvení v České republice. Zejména se
práce věnuje feministické kritice diskurzu kojení, která poskytuje potřebné argumenty, jak
na zkoumaný fenomén normy kojení nahlížet jiným způsobem a představuje normu kojení
jako sociálně a kulturně konstruovanou. Analytickým výstupem práce je poté představení
současné normy kojení v českém prostředí v podobě direktivního požadavku vůči ženám,
aby kojily, který tak ohrožuje ženskou integritu.
Klíčová slova
norma kojení, strategie podpory kojení, propagace kojení, feministická kritika, zkušenost
s kojením

Abstract
This diploma thesis deals with the degree of autonomy of women in the issue of
breastfeeding in the Czech environment. It examines in particular the form of current
breastfeeding and its normativity through narativ interviews with women who had
breastfeeding experience. The aim of this work is to expose the form of the current
brestfeeding standard, its limits, negativity and impacts through feminist optics and offer
possible solutions in the discourse of breastfeeding. The basic theoretical starting point of
the thesis is the development of infant feeding standards, its promotion and legislative
anchoring in the Czech Republic as social approach of brestfeeding as well. In particular,
the thesis deals with the feminist critique of the discourse of the fight, which provides the
necessary arguments for looking at the phenomenon of breastfeeding standard in a different
way and introducing the standard as social and cultural constructed. The analysis is the result
of introducing current breastfeeding standards in the Czech republic as a directive
reuqirement towards women to breastfeed which threatens women's integrity.
Keywords
breastfeeding standard, breastfeeding support strategy, breastfeeding promotion, feminist
critique, breastfeeding experience
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ÚVOD
Kojení a jeho podoba či společenský přístup k němu se v průběhu 20. století ve světě
i v českém prostředí výrazně proměňoval od upřednostňování náhrad mateřského mléka až
po současnou maximální podporu žen v kojení. (Bartlett 2005: 50-51, Šráčková 2005: 2728, 80) V průběhu 90. let s novými lékařskými poznatky spolu s feministickými idejemi
podpory kojení přichází nový pohled na kojení, jako na specifickou a biologicky
předurčenou vlastnost žen. Hlavním zájmem se tak stává maximální podpora matek, aby
kojily, která spíše připomíná cílenou propagaci prosazování kojení, jako jediné správné a
odpovědné cesty mateřství. (Stearns 2009: 65, Schneidrová 2005 71-75) Instituce i
jednotlivci (Le Lache League, Laktační liga, laktační poradkyně a další) angažující se
v podpoře kojení, vytváří silný propagační tlak, který tak nedává ženám možnost se vyjádřit
jiným způsobem (nežli kojit) a znemožňuje svobodné rozhodování žen v otázce kojení.
Podpora kojení a její argumenty jsou ukotveny na mnoha úrovních, kterými jsou legislativa,
lékařská praxe a vzdělávací materiály (knihy, publikace a brožury určené ženám v období
těhotenství a po porodu), což do značné míry znemožňuje diskuzi nad otázkou, zda je tento
přístup ve věci kojení skutečně prospěšný a chtěný každou ženou. Nemožnost diskuze či
zpětné reflexe podoby kojení utvářené od 90. let minulého století pak tvoří současný přístup
ke kojení direktivní. Tímto direktivním požadavkem a cílenou propagací je kojení
normativním a požadovaným modelem výživy novorozenců, kdy ženy nemají adekvátní
možnost se proti tomuto normativnímu modelu vyjádřit či ho nepřijmout a lze tak hovořit o
novém přístupu jako o normě kojení.
Důležitou součástí celého diskurzu kojení je pak feministická reflexe, která poskytuje
potřebné argumenty pro zpětnou vazbu k této soudobé normě kojení a je schopna ukázat
negativní dopady této propagace kojení na ženskou integritu. Jako nejvíce problémový, ze
strany feministické kritiky současné normy kojení, se jeví zejména esencialismus a jistá
forma univerzality, která souvisí s argumentem, že téměř každá žena je schopna kojit (Wall
2001: 597). Feministická kritika kojení a její argumenty jsou přítomny zejména v Severní
Americe a Západní Evropě. (Stearns 2009: 65) V českém prostředí pak tato část reflexe vůči
dominantní normě kojení chybí. Otázkou, kterou si v této práci kladu je, jak se ženy v České
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republice v otázce kojení rozhodují a jak se jejich postoje v průběhu zkušeností s kojením
mění?
Mojí snahou je prostřednictvím kvalitativního výzkumu a feministické optiky
v otázce kojení vhodně interpretovat zkušenosti žen s kojením v českém prostředí a
nabídnout nový pohled na normu kojení a možnosti rozhodování žen v této otázce. Snažím
se tak vnést diskuzi ve věci kojení tam, kde ji považuji za chybějící a požadovanou.
Moje diplomová práce je koncipována tak, aby nejdříve nabídla teoretická
východiska, která utváří zkoumaný fenomén normy kojení. Teoretickou část tak rozděluji
do tří kapitol. První kapitolou (Mezinárodní vývoj podpory kojení) je mezinárodní
formování normy kojení. V této části představuji vývoj prvotních myšlenek na intenzivní
podobu kojení, které vznikly z iniciativy původních zakladatelek Le Lache League v 50.
letech v USA (Badinter 2012: 75). Na vznik podoby kojení (prosazované zejména od 90. let)
navážu měnícím se přístupem ke kojení ze strany mezinárodních organizací, a to zejména
iniciativou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu Organizace
spojených národů (UNICEF). Mezinárodní organizace mají podstatný vliv na normu kojení
v globálním i lokálním měřítku, neboť svými doporučeními a mezinárodními úmluvami
mohou značně ovlivnit legislativní opatření v otázce kojení svých členských států. WHO a
UNICEF prosazují zájmy maximální podpory matek v kojení a tak se tato podpora dostává
do legislativy České republiky, jako členského státu těchto organizací. (Schneidrová 2005:
11-15, 27-30)
Tímto přecházím k druhé kapitole (Vývoj podpory kojení v prostředí České
republiky)

teoretické

části, která nabídne

historické ohlédnutí

podoby kojení

v Československu od 30. let minulého století až po současnost. Ačkoliv se norma kojení
v Československu proměňovala podobným způsobem, který lze sledovat v mezinárodním
vývoji, pak motivy, které podobu kojení upravovaly, pramenily z ideologie státního
socialismu (Klímová-Fügnerová 1956: 9-10), který se lišil od liberálních motivů v Západní
Evropě či Severní Americe. (Bartlett 2005: 50-51, Klabouch et al. 1964: 39) Následně
představím implementaci jednotlivých kroků mezinárodní podpory kojení do české
legislativy, které tak podporují normativní model kojení od 90. let. V závěru této části se
věnuji institucím a osobnostem podpory kojení v České republice a také výzkumu v otázce
současného kojení žen.
Třetí podstatnou kapitolou teoretické části (Kojení v diskurzu feministických teorií)
jsou feministické ideje (třetí vlna feminismu a feminismus volby) utvářené od počátku 90.
let (Mack-Canty 2004: 158), které považuji za důležitou součást současného prostředí žen,
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ve kterém se rozhodují v otázce kojení. Feministický proud třetí vlny a přístup feminismu
volby částečně pomáhají utvářet normativní model podoby kojení, ale poskytují i prostor pro
jeho zpětnou feministickou reflexi. Představím tak kojení, jako diskurz rozdělující
feministické optiky na jeho podporu ve smyslu specifického ženství (feminity) a na jeho
kritiku. Tato feministická kritika normy kojení se stane stěžejním východiskem mé práce a
vedeného výzkumu, neboť poskytuje argumenty, jež narušují prezentaci kojení jako
přirozené a biologické vlastnosti žen.
Druhá část mé diplomové práce je částí výzkumnou. Zde představím metodologické
postupy, kterými byl výzkum realizován a způsoby, jakými byl zkoumán fenomén normy
kojení v českém prostředí. V analýze tak nabídnu nový pohled na podobu kojení a
současných požadavků na jeho praktikování, kdy feministická kritika normy kojení bude
mým hlavním východiskem. Tento nový pohled na současnou podobu kojení kriticky
reflektuje některé argumenty propagace a podpory kojení a nabídne tak možnost pohledu na
tuto otázku prostřednictvím zkušeností žen (narátorek) a nikoliv z pozice lékařské autority,
legislativy či mezinárodní instituce. Ženskou zkušenost chápu jako zásadní ve věci kojení,
neboť ženy by měly utvářet tento diskurz a činit autonomní rozhodnutí a nikoliv se
podřizovat očekávání ze strany společnosti a propagátorů podpory kojení. V závěru analýzy
tak představím otázky k diskuzi a možná řešení, jak ke kojení přistupovat i jiným způsobem,
než dominantním a direktivním požadavkem, aby ženy kojily, jelikož tento apel může ženám
více ublížit nežli pomáhat.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

Cílem této části diplomové práce je představit teoretická východiska, ze kterých budu
následně vycházet během své práce. V teoretické části chci představit formování podoby
současného diskurzu kojení a optiky, kterými na dané téma nahlížím.
Teoretickou část tvoří tři základní kapitoly. Prvním důležitým tématem, je vývoj podoby
kojení od 20. století po současnost, kdy pozornost věnuji mezinárodním aktivitám na
podporu kojení. Ve druhé kapitole následně navážu vývojem podoby kojení v České
republice a představím vzájemné pronikání mezinárodní podpory kojení do českého
prostředí. Tyto dvě části pomohou utvořit představu současného přístupu ke kojení, který se
jeví jako velmi normativní. Tuto normu kojení následně zasazuji do tezí feministické kritiky
ve třetí kapitole, která tak vytvoří zpětnou reflexi současného diskurzu kojení a nabídne nový
pohled na normu kojení.
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MEZINÁRODNÍ VÝVOJ PODPORY KOJENÍ
Kojení prošlo na mezinárodní úrovni v průběhu 20. století výraznými proměnami. Tyto

proměny vedly k současnému modelu intenzivního mateřství, které je dnes aktivně
praktikováno (Wolf 2006: 407-409). Dle Glendy Wall mají na současnou zkušenost
mateřství významný dopad morální a kulturní konstrukty týkající se podoby kojení. (Wall
2001: 592) Mým cílem v této kapitole je představit základy, jež formovaly podobu určité
normy kojení, která je dnes dominantní zejména v Evropě a Severní Americe. Mezinárodní
vývoj podpory kojení ovlivňuje i podobu kojení v České republice. Považuji tak za důležité
představit globální politiky, strategie a vlivy, které utvářejí současnou podobu kojení, neboť
je mým zájmem tuto podobu kojení postihnout pohledem žen v českém prostředí.
1.1

La Leche League a nová cesta kojení
V období po druhé světové válce v 50. letech 20. století přichází v Severní Americe a

Evropě výroba produktů sušeného mléka, které se stávají velmi podstatnou součástí strategie
náhradní výživy novorozenců, jež nemohou být kojeni. Výroba a zdokonalování náhrad
mateřského mléka vedlo k výraznému snížení úmrtnosti novorozenců, ale zároveň vedlo
k ustupujícímu zájmu o kojení ze strany žen (Šráčková 2004). Porodní asistentka Ina May
4

Gaskin zmiňuje další podněty k ústupu kojení v 50. letech. Jedná se zejména o praxi na
porodnickém oddělení nemocnic, kdy je matka po porodu oddělována od novorozence.
Novorozenec je na kolektivním oddělení s ostatními novorozenci pod dozorem zdravotní
sestry a matka je umístěna na pokoj oddělení šestinedělí. Dítě je vždy matce následně
dovezeno v určitém časovém intervalu, aby jej nakojila. V počátcích zavádění této praxe ale
zdravotní personál nedisponoval adekvátním vzděláním v problematice kojení tak, aby
matkám vhodně asistoval na počátku kojení. (Gaskin 2011: 82) Podobnou praxi separace
novorozenců a matek lze sledovat i v tehdejším Československu, jehož historii v souvislosti
s podobou kojení se budu podrobně věnovat v samostatné kapitole. Důvody systému
oddělení matky a novorozence v našem prostředí byly zejména nutnost odpočinku matky a
požadavek sterilního kontrolovaného prostředí pro novorozence (Švejcar 1966: 77-78).
Jak jsem již uvedla, tato lékařská praxe a vývoj produktů náhrad mateřského mléka
vyústily do problémů matek s kojením, respektive vedla k úpadku zájmu o kojení ze strany
žen. V 50. letech 20. století v americkém Chicagu v reakci na tuto situaci vzniká drobná
iniciativa, kdy sedm členek tamější katolické komunity bojující za sociální spravedlnost
zakládá společnou podpůrnou skupinu pro matky, které si mohou vzájemně sdělovat a
předávat informace a zkušenosti ohledně kojení. Jacqueline Wolf zmiňuje, že již od počátku
byla zásadní myšlenkou této skupiny cesta mateřství skrze kojení a v duchu této myšlenky
vzniká sdružení La Leche League. (Wolf 2006: 407-409)
Do 70. let je však kojení ve Spojených státech amerických bráno jako přínosné, nikoliv
upřednostňované či výlučné a je kombinováno s náhradami mateřského mléka z důvodu
možnosti návratu matek do zaměstnání. V tomto období se původně malá podpůrná skupina
La Leche League svoji sociální aktivitou rozrůstá a stává se populární. Pravidelná setkání
matek v otázce vzájemné pomoci s kojením se tak v USA rozrůstají a v roce 1976 eviduje
La Leche League kolem tří tisíc podpůrných skupin v otázce kojení. (Badinter 2012: 74-76)
Jacquelin Wolf popisuje období 70. let za velmi podstatné pro následující vývoj La
Leche League, jelikož je to období feministické reakce, mířené proti medicínskému laxnímu
přístupu k ženám. Tato feministická reakce vyústila v kolektivní autorství knihy Our Bodies,
Ousrselves, jež hájila právo ženy rozhodovat o vlastním těle a zaměřovala se taktéž na téma
porodu a velmi krátce se věnovala otázce kojení. Wolf v této souvislosti hovoří o konci
lékařského paternalismu v USA. (Wolf 2006: 309)
Le Lache league usilovala o změnu lékařské praxe a navrácení novorozenců zpět
k matkám. Feministický manifest pak následně přichází s požadavkem, aby ženy mohly
rozhodovat o svém těle a změnil se dosavadní paternalistický přístup v lékařství. V době,
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kdy feministické snahy volaly po jisté revoluci lékařského přístupu, pak Le Lache League
vyzývá ženy, aby zůstávaly s dětmi v domácím prostředí, což není zcela v souladu
s feministickými požadavky na autonomní rozhodování žen o vlastním těle. LLL tak
poskytla počáteční prostor (prolog) pro vznik ženské iniciativy směřované vůči lékařské
hegemonii a následně poskytovala vlastní východiska (kontrapunkt) pro nadcházející hnutí
za ženské osvobození. (Wolf 2006: 309,409)
Alison Bartlett hovoří o 70. letech v USA jako o měnícím se přístupu ke kojení
prostřednictvím nových publikací věnovaným mateřství a kojení. Za hlavní osobu nového
přístupu považuje již zmiňovanou Inu May Gaskin a její prosazování včasného kontaktu
matky a dítěte (Bartlett 2011: 53-54). Ina My Gaskin v této souvislosti ve své knize
Průvodce kojením hovoří o sedmdesátých letech, jako o novém zájmu o porod a kojení ze
strany matek. Zároveň zmiňuje výzkumy vedoucí k etickému přezkoumání separace
novorozenců, avšak ohledně původu těchto studií není Gaskin konkrétní a popisuje tak pouze
jejich průběh. Předkládá tak nespecifikovaný výzkum, kdy bylo zkoumaným matkám
umožněno být v kontaktu s novorozencem od porodu. Tyto výzkumy dle Gaskin byly
zásadní pro změnu zavedené lékařské praxe. (Gaskin 2011: 82-83)
V roce 1963 vydalo La Leche League svoji knihu Womanly Art of Breastfeeding a
mnoho jiných materiálů, které předkládaly návrat k přirozenému kojení a intenzivnímu
mateřství (LLLI History 2008). Tato kniha během následujících období vyšla v různých
doplněných vydáních. Stálým apelem však bylo nabádání žen k tomu, aby kojily výlučně
v domácím prostředí, na co feminismus kriticky reagoval. Feministický pohled na kojení se
tak rozdělil na dva přístupy, kterými jsou podpora kojení a kritika důsledků této podpory
(Wolf 2006: 407-409). Kniha Womanly Art of Breastfeeding se během 90. let stává úspěšnou
po celém světě a stejně tak se rozrůstá i La Leche League. Její pobočky dnes nalezneme po
celém světě, stejně jako sdružení touto iniciativou motivované. (LLLI History 2008)
V České republice je podobně motivované sdružení Laktační ligy vedené dětskou lékařkou
Annou Mydlilovou. (O LALI 2018)
1.2

Mezinárodní strategie podpory kojení
Jak jsem uvedla, v 70. letech dochází k přehodnocení některých lékařských postupů a

užívání náhrad mateřského mléka započatých v 50. letech. Tato iniciativa přichází ze strany
Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu Organizace spojených národů
(UNICEF). Elisabeth Badinter (2012) tvrdí, že důvodem pro etické přezkoumání umělé
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výživy byly zdravotní problémy, které tato výživa způsobovala v chudších zemích, kde měla
být nápomocná. Pro přehodnocení vztahu k náhradám mateřského mléka a podnětem
k podpoře kojení jako nejbezpečnější a nejvhodnější možné formy výživy novorozenců, byla
zásadní otázka hygieny a zdravotní nezávadnosti vody. Badinter uvádí, že tato shoda cílů
UNICEF a LLL dala následně vzniknout podpoře kojení pro globální zdraví. (Badinter 2012:
88-96)
V roku 1979 vydala Světová zdravotnická organizace doporučení o výlučném kojení
po dobu 4-6 měsíců věku dítěte a v průběhu 90. let přidává k tomuto ještě doporučení o
zavádění příkrmů od ukončeného 6. měsíce života, čímž zpětně potvrzuje předchozí
výhradní dobu kojení (Schneidrová 2005: 13). V roce 2002 WHO vydává globální
doporučení a směrnice upravující výživu kojenců a malých dětí v deseti okruzích. Zásadním
je pak první okruh, který doporučuje podporu výlučného kojení po dobu 6 měsíců a zavádění
příkrmů až od ukončeného 6. měsíce věku dítěte, se stálým pokračováním v kojení. Tyto
okruhy byly dále rozšířeny o konkrétní nutriční hodnotové tabulky výživy kojenců. Anna
Mydlilová hovoří, že WHO tím potvrdilo, že na lidský vývoj nemá výlučné kojení do 6.
měsíce věku dítěte negativní či nežádoucí dopady a je plně dostačující a plnohodnotné.
Případné nedostatky některých vitamínů a látek lze upravit pomocí správné výživy a
stravování matky. Dále se dle WHO doporučuje pokračovací kojení do věku 2 let i více.
(Mydlilová, Kudlová 2005: 29-33)
Dagmar Schneidrová, jež provedla rozsáhlé studie podpory kojení v ČR, uvádí
událost, kterou považuji pro tvorbu současné podoby normy kojení za důležitou.
Schneidrová upozorňuje na současné studie, jež potvrzují, že kojení je v porovnání
s vyspělými náhradami mateřského mléka stále nenahraditelné – a to jak pro matku, tak i pro
dítě. Autorka v této souvislosti píše: „Podle Americké pediatrické akademie (AAP) je kojené
dítě bráno jako normativní model, vůči němuž jsou veškeré náhradní metody poměřovány
s ohledem na růstové, vývojové a zdravotní důsledky krátkodobé i dlouhodobé.“
(Schneidrová 2005: 16; zvýraznění I.P.) Pokud Americká pediatrická akademie označuje
kojené dítě za normativní model, pak tuto formulaci vnímám jako stanovení požadované
normy ze strany americké lékařské obce. Ocitá-li se tato formulace následně v české studii
Dagmar Schneidrové jako východisko, pak se domnívám, že narace dominantní normy
kojení se tak představuje i v prostředí České republiky. Schneidrová se následně věnuje již
zmíněnému nenahraditelnému významu kojení a mateřského mléka a svá tvrzení dokládá
také zahraničními výzkumy Panamerické zdravotní organizace. Tyto revidované studie
uvádí výhody a specifika, která kojení přináší zejména novorozencům, ale také matkám.
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Zvýznamňují nutriční a výživovou hodnotu mateřského mléka, která přispívá
k obranyschopnosti proti alergiím a mnoha infekčním chorobám. Dále jsou předkládány
studie o lepších kognitivních funkcí u kojených dětí, stejně jako pozitivní vliv kojení na
hodnotu IQ. V neposlední řadě je zmíněn přínos matkám, a to zejména ochrana proti
rakovině prsu. (Schneidrová 2005: 16-23)
1.2.1 Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka
Společně s přehodnocováním významu mateřského mléka a měnící se lékařskou praxí
se mění i postoje k náhradám mateřského mléka a k jeho propagaci. Základní iniciativou
byla podpora kojení a propagace náhrad mateřského mléka by mohla být v rozporu s touto
snahou.
V roce 1981 pak přijímá 118 členských zemí WHO opatření proti přílišné propagaci
náhrad mateřského mléka, které mají prokazatelně negativní vliv na zahájení a pokračování
kojení novorozenců. Během 70. let byl zaznamenán pokles kojení a jako jeden z výrazných
faktorů byla identifikována právě propagace a výroba náhrad mateřského mléka (Mydlilová,
Kudlová 2005: 114; WHO 1981). Je stanoven Kodex marketingu náhrad mateřského mléka
(dále jen „Kodex“), který upravuje podmínky a možnosti propagace náhrad mateřského
mléka. Základními požadavky, které kodex stanovuje a které Anna Mydlilová zdůrazňuje,
jsou:
-

zákaz reklamy vymezených výrobků (náhrady mateřského mléka, kojenecké
výživy, potraviny a nápoje či doplňkové potraviny určené jako částečná či úplná
náhrada mateřského mléka, potřeby ve formě kojeneckých lahví a dudlíků
s ohledem na správnost informací ohledně jejich užití)

-

zákaz poskytovat volné vzorky matkám a zdravotníkům

-

zákaz propagace výrobků ve zdravotnických zařízeních včetně dodávek se slevou

-

zákaz poskytovat dárky a jiné výhody zdravotníkům

-

zákaz slovní nebo obrazové idealizace umělé výživy, včetně zákazu obrázků dětí
na obalu výrobku

-

povinnost poskytovat zdravotníkům pouze odborné informace o svých výrobcích

-

povinnost výrobců vysvětlit výhody kojení a rizika a náklady spojené s umělou
výživou v informačních materiálech o umělé výživě

(Mydlilová, Kudlová 2005: 114-116)
V roce 2001 dochází k revizi tohoto kodexu a je vznesen větší apel na jeho dodržování.
Z průzkumu WHO vyplynulo zásadní nedodržování některých bodů, které Kodex stanoví.
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V současné době stále není v některých zemích Kodex plně implementován do tamější
legislativy. Také v České republice a je přijata pouze část z jeho požadavků. (Schneidrová
2005: 27-28)
Kodex je tak významným faktorem ovlivňujícím podobu kojení, neboť je součástí
globální iniciativy podpory kojení. Svým opatřením zasahuje do tržní ekonomiky členských
států Světové zdravotnické organizace, kde upravuje možnosti výrobců náhrad mateřského
mléka a kojeneckých výrobků tyto produkty propagovat. Vnímám jej tedy jako součást
normativního přístupu upřednostňujícího kojení.
1.2.2 Baby-Friendly Hospital a rooming-in
Dalším krokem, který vnímám jako mezinárodní strategii podpory kojení, je iniciativa
vedená k úpravě postupů na porodnickém oddělení nemocnic. Tyto kroky mají napravit
předešlou praxi, jež znemožňovala kontakt matky s dítětem a nemohl tak přirozeně začít
proces kojení. V roce 1991 WHO a UNICEF představuje tzv. 10 kroků ke správnému kojení
v programu nazvané Baby-Friendly Hospital. Program Baby-Friendly Hospital byl přijat na
základě valného shromáždění WHO a Deklarace Innocenti v roce 1992. (Schneiderová
2005: 26) Těchto 10 kroků je zaměřeno na již zmíněný okamžitý kontakt matky s dítětem a
možnost zahájení kojení bezprostředně po porodu. Dále se tyto kroky zaměřují na vzdělávání
personálu zdravotnických zařízení v této oblasti. Vzdělanost personálu a ochota přijmout
tyto zásady je základním prvkem současných požadavků tak, aby dítě bylo kojeno
mateřským mlékem a to, pokud možno, co nejdéle. (Gaskin, 2011: 88-90, Schneidrová,
2005: 57) Další významný krok, který Dagmar Schneidrová uvádí v souvislosti s
mezinárodní strategií podpory kojení, je sdružení World Aliance of Brastfeeding Action
(Světová aliance na podporu kojení), jež sdružuje jednotlivce i organizace a sítě hlásící se
k ochraně kojení v souladu s Deklarací Innocenti Světové zdravotnické organizace. Světová
aliance podpory kojení vyhlašuje každým rokem Světový týden kojení, který má vést k větší
informovanosti a osvětě. (Schneidrová 2005: 26)
Dle Iny May Gaskin (2011), porodní asistentky a významné osobnosti podpory
kojení od 70. let, je zásadní směr nemocniční praxe v podpoře kojení tzv. rooming-in. Tato
praxe znamená, že matky jsou po porodu umisťovány na pokoje se svými dětmi a jsou tak
od samého počátku ve vzájemném kontaktu. Jedná se o postup, který je vůči předchozí praxi
separace novorozenců (a který Gaskin výrazně kritizuje) zcela opačný. Umožnění kontaktu
matky s dítětem bezprostředně od porodu je, dle Gaskin, zásadní pro budování vazby mezi
matkou a dítětem a je zejména důležitý pro správné zahájení přirozeného kojení a
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stimulování hormonů potřebných k nastoupení laktace. Součástí této praxe bývá přikládání
novorozence bezprostředně po porodu na tělo matky, aby došlo ke kontaktu skin-to-skin
(kůže na kůži). Bez včasného přiložení dítěte k prsu matky nemusí docházet ke stimulaci
hormonů oxytocinu a prolaktinu, který je zásadní pro tzv. spouštěcí reflex (let-down)
mateřského mléka. Poskytování této péče je však v každé porodnici proměnlivé a nemusí
být nutně stejné. (Gaskin, 2011: 32-90)

2

VÝVOJ PODPORY KOJENÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V této části své diplomové práce nabídnu vhled do utváření podoby normy kojení

v prostředí České republiky. Budu se věnovat faktorům, které považuji za podstatné
v utváření podoby diskurzu kojení a procesu implementace mezinárodních strategií podpory
kojení do legislativy ČR. Následně představím mnou nejvíce vnímané aktivity propagace
kojení včetně výzkumů v problematice podpory kojení.
2.1

Faktory ovlivňující normu kojení v historickém kontextu
V této kapitole hodlám upozornit na propojení mnoha faktorů, které v konečném

důsledku podstatně ovlivňují podobu praxe a společenského vnímání normy kojení,
mateřství a rodičovství. Mojí snahou je představit legislativu a ideologii jako podstatné
činitele ovlivňující podobu kojení, jeho praktikování a možnosti žen se v otázce kojení
rozhodovat.
2.1.1 Legislativa
Legislativa hraje důležitou roli ve vývoji podoby kojení, kdy příslušné zákony
ovlivňují možnosti žen, konkrétně pak délku setrvání v péči o dítě či navracení se do
zaměstnání. Měnící se legislativa pak může významně měnit podobu a délku kojení.
Jedním z cílů státního socialismu od roku 1948 bylo maximální zapojení všech občanů
do výroby a procesu placené práce. Jeho součástí bylo i plné zapojení žen. Tento krok byl
státním socialismem interpretován jako emancipační aktivita vůči ženám, které tak byly
vyvázané ze soukromé sféry. (Švejcar a kol. 1966: 39) Tato ideologie byla zároveň
podpořena legislativou - zejména zákonem č. 99/1948 Sb., jenž upravoval délku mateřské
dovolené. Ta byla v počátku 18 týdnů a v 60. letech byla zákonem č. 58/1964 Sb. navýšena
na 22 týdnů. Délka mateřské dovolené nebyla příznivá pro dlouhodobé či intenzivní kojení.
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Vzhledem k nástupu a zdokonalování výroby náhražek mateřského mléka tak stát
podporoval dřívější ukončování kojení tím, že hradil náhražky prostřednictvím hrazeného
receptu. Šráčková (2004) mluví o tom, že v té době odcházely ženy již z porodnice
s hrazeným receptem na náhražky mateřského mléka. Vzhledem k dobrému prospívání dětí
nebyl v této výživě spatřován problém. (Šráčková 2004: 27) Péče o dítě po návratu žen do
zaměstnání byla zajišťována státem v podobě institucí mateřských škol a jeslí. V důsledku
těchto opatření však klesala porodnost. Státní politika ale během 70. let na pokles porodnosti
reagovala v roce 1968 prodloužením doby mateřské dovolené na 26 týdnu (zákon č. 88/1968
Sb.) a přijetím tzv. populačních opatření, která poskytovala různé státní výhody, jako
například půjčky novomanželům. Mateřská dovolená je po celou dobu státního socialismu
určena pouze ženám. (Hůrková Mrňávková 2010: 11-14) Ženy jsou tak vyvázány ze
soukromé sféry prostřednictvím práce, mateřská úloha jim však legislativně stále náleží.
Od 90. let a s přechodem k liberální demokracii (Bilík et al. 2013: 123-124) dochází
k pronikání mezinárodní podpory kojení do legislativy i do medicínského diskurzu a mění
se i společenské nahlížení na normu kojení. S pronikáním mezinárodní podpory kojení do
českého prostředí se mění legislativní rámec, který ovlivňuje nejen lékařskou praxi, ale mění
se i přístup ke kojení ze strany žen, vzhledem k novým možnostem setrvání matky
v domácím prostředí a v péči o dítě. Dle zákoníku práce má v současné době nárok na
rodičovskou dovolenou muž i žena, v čemž shledávám zásadní legislativní změnu v přístupu
k rodičovství z genderové perspektivy. V případě zákonem stanovených podmínek je
zaměstnavatel povinen poskytnout 28 týdnů mateřské dovolené a po uplynutí této doby může
muž i žena čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Ženy mají nárok na přestávky
na kojení v zaměstnání do jednoho roku věku dítěte. (zákona č. 262/ 2006 Sb.)
Možná méně známá je legislativní podpora kojení, kterou je § 29 zákona č. 111/2006
Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Tento paragraf upravuje zvýšení částky živobytí osoby z
důvodu dietního stravování. Do potřeb dietního stravování jsou zahrnuty těhotné a kojící
matky do jednoho roku věku dítěte. Příslušnými lékaři, kteří potvrzují žádost o tento
příspěvek, jsou v tomto případě lékaři oboru gynekologie, porodnictví a registrující lékař pro
děti a dorost. Tato částka může činit 1 100 Kč měsíčně. Žádost je možné podat u příslušné
pobočky Úřadu práce České republiky podle trvalého bydliště žádající osoby. (Ministerstvo
práce a sociálních věcí 2018)
Prostřednictvím této kapitoly jsem chtěla upozornit na legislativu, jako faktor
ovlivňující podobu normy kojení, čímž spoluutváří tento diskurz, ve kterém se ženy pohybují
a rozhodují.
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2.1.2 Medicínský diskurz a lékařské praxe
Současně s legislativou ovlivňuje podobu normy kojení i medicínský diskurz a
lékařská praxe. Bakalářská práce Bohdany Piňosové (2013) velmi dobře analyzuje rozdílné
přístupy jednotlivých vzdělávacích materiálů (knihy a publikace určené těhotným a kojícím
matkám) o kojení v době státního socialismu a v období 90. let, kdy do prostředí ČR začala
pronikat podpora kojení i ze zahraničních zdrojů, ačkoliv drobné iniciativy na podporu
kojení lze sledovat v našem prostředí již od 70. let.
V období státního socialismu – konkrétně v roce 1952 – byly zrušeny domácí porody
a bylo zavedeno ústavní porodnictví s jednotnými postupy. Tyto postupy byly stejné, které
jsem již popisovala v kapitole o mezinárodním vývoji podpory kojení, tedy že matky byly
oddělovány po porodu od novorozenců. (Šráčková 2004: 27) Důvody pro separaci
novorozenců od matek byly identifikovány jako vyčerpání matky a snaha zabezpečit
novorozencům sterilní prostředí. V 50. letech také rapidně klesá úmrtnost novorozenců.
Kojení bylo praktikováno a doporučováno dle časového rozvrhu. (Klabouch et al. 1964: 193)
Tato praktika byla užívána zhruba od 20. let, kdy krmení dle přání dítěte bylo bráno jako
překrmování, které mohlo vést ke zdravotním obtížím dítěte. (MacFadden 1924: 164-165)
Vzhledem ke krátké době mateřské dovolené v 50. letech nebylo státem podporováno
intenzivní či dlouhodobé kojení a vzhledem k dobrému prospívání po náhražkách
mateřského mléka byly tyto náhražky často zaváděny již od porodnice. (Šráčková 2004: 27)
V tomto období se dle Piňosové ve vzdělávacích materiálech kojení prezentuje jako
přirozené a jako povinnost matek vůči svému dítěti. Jeho výhody jsou však prezentovány
jen úzce a krátkodobě. Přirozenost kojení spočívá v tom, že jde o první potravu novorozence.
Tehdejší materiály k matkám promlouvají z pozice lékařské autority. (Piňosová 2013: 54)
V 70. letech se v Československu začíná objevovat iniciativa na změnu postupu separace
novorozenců a začínají se zavádět systémy rooming-in, tedy kontakt matky s dítětem od
porodu. (Šráčková 2004: 27)
Od 90. let se pohled na kojení mění a do prostředí ČR začínají být implementovány
některé aspekty mezinárodní podpory kojení. (Této implementaci mezinárodní podpory
kojení do prostředí ČR se věnuji v následující podkapitole.) Podoba nemocniční praxe se
mění na podporu kontaktu matky a dítěte po porodu a nastává období „renesance kojení.“
(Šráčková 2004: 27) Do diskurzu vzdělávacích materiálů o kojení v 90. letech začíná
pronikat biologická i kulturní argumentace. Kojení je bráno jako biologicky determinované
a z této podstaty výsadní. Od žen se tak „přirozeně“ očekává, že samy budou chtít kojit
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dlouhodobě. Dostupné materiály tuto svou argumentaci podporují odkazy na mnoho studií.
Přístup vzdělávacích materiálů se snaží být přátelský, zároveň je z nich ale zřejmé, že zcela
vylučují možnost, že by matka kojit nechtěla nebo chtěla brzy ukončit kojení z důvodů
návratu do zaměstnání. Kojení tak dostává charakter přirozenosti a výhradnosti vzhledem
k biologické determinaci. (Piňosová 2013: 55-58)
2.2

Mezinárodní strategie podpory kojení v legislativě ČR
V předchozí kapitole jsem se věnovala proměně legislativního i medicínského přístupu

k podobě kojení v průběhu historie po současné přístupy. Nyní bych ráda na toto historické
ohlédnutí navázala a prezentovala, jak se postupně implementovaly mezinárodní strategie
podpory kojení do českého prostředí.
Program na podporu kojení Baby-Friendly Hospital Initiative (Podpora nemocnic
přátelské dětem) v souvislosti s požadavky WHO a UNICEF můžeme v našem prostředí
sledovat od roku 1991. Následně došlo ke sdružení zdravotníků a psychologů do skupiny
ANIMA pod záštitou International Baby Food Action Network (Mezinárodní podpora pro
výživu dětí), která je členem World Aliance of Breastfeedinng Action (Mezinádroní aliance
na podporu kojení, WABA). Na základě těchto iniciativ začala podpora kojení pronikat více
do legislativy České republiky i lékařské praxe a spoluutvářela tak širší společenský diskurz
kojení a mateřství. V roce 1992 Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národního programu
podpory a zdraví ČR spustilo iniciativu na prodloužení doby výlučného kojení, které tehdy
bylo doporučeno na 4-6 měsíců. Od roku 1995 se pak podpora kojení stává součástí tohoto
národního programu. Mezitím byl však roku 1993 vytvořen Národní výbor pro podporu
kojení v rámci českého výboru UNICEF. Tento výbor sdružuje lékaře, zdravotnický
personál lékařských fakult, zástupce Ministerstva zdravotnictví a ostatních skupin, jakými
je například sdružení zdravotníků ANIMA, jež je pražskou skupinou Mezinárodní podpory
pro výživu dětí. Národní výbor na podporu kojení zaměřuje svoji činnost na kontrolu
propagačních a vzdělávacích materiálů v problematice podpory kojení a vzdělává
zdravotnický personál, který se uchází o udělení certifikace Baby-Friendly Hospital. V roce
1993 vzniklo i dokumentační centrum na podporu kojení v rámci Centra preventivního
lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož úkolem je nejen
shromažďovat a vyhodnocovat materiály o problematice kojení, ale taktéž prezentovat své
poznatky odborné i široké veřejnosti. (Schneidrová 2005: 27-28)
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První nemocnicí, která získala osvědčení „nemocnice přátelské k dítěti“, tedy BabyFriendly Hospital, se stala fakultní Thomayerova nemocnice v Praze v roce 1992 a její
novorozenecké oddělení. Tímto získaným titulem se tedy rozumí, že tamější personál je
specializovaně vyškolen k tomu, aby účinně aplikoval zásady 10 kroků k úspěšnému kojení
v souladu s požadavky WHO. (Gaskin 2011: 13) V současné době je dle Národního
laktačního centra (NARLAC) vedeného Annou Mydlilovou nositelem titulu nemocnice
„přátelské k dítěti“ 65 nemocnic s porodnickým oddělením. Je tedy možné pozorovat, jak se
za uplynulých 26 let rozšířil nový přístup ke kojení v České republice, kdy se u nás aktivně
začaly praktikovat globální strategie podpory kojení a výživy novorozenců. (Porodnice Baby
Friendly Hospital 2018)
V kapitole o mezinárodní strategii na podporu kojení jsem již zmínila Kodex
marketingu náhrad mateřského mléka (Kodex), který byl přijat Světovou zdravotnickou
organizací již v roce 1981. Jednalo se o reakci na propagaci výživy náhrad mateřského
mléka, pokračovací výživy a výrobků určených pro kojence jako jsou kojenecké lahve či
dudlíky. Vzhledem k existující tržní ekonomice a konkurenčnímu prostředí v Česku se
výrobci těchto výživ a pomůcek aktivně zapojují do marketingu a propagace svých výrobků.
Tyto propagační strategie byly mezinárodními organizacemi podpory kojení (WHO,
IBFAN) vyhodnoceny jako natolik účinné, že podle nich přispívají k poklesu zájmu o kojení
a vedou k jeho úpadku. Kodex má zajistit vhodný marketing těchto výrobků tak, aby byla
primárně zajištěna bezpečnost výživy novorozenců prostřednictvím upřednostňování kojení.
Evropská unie přijala legislativní opatření marketingu těchto výrobků v souznění
s Kodexem a požadavky WHO. Kodex v plném znění však dosud není implementován do
právních řádů všech členských zemí WHO, a to včetně České republiky. Jen některé jeho
části jsou zaneseny do jednotlivých zákonů ČR. (Mydlilová, Kudlová 2005: 115;
Schneidrová 2005: 27)
Nyní shrnu několik zákonů, které fakticky implementují mezinárodní strategii
podpory kojení do legislativy ČR a ukážu tak konstrukci kojící normy v České republice
prostřednictvím legislativy. Státní regulace marketingu některých výrobků tak považuji za
zásah do principů tržní ekonomiky směrem k podpoře kojení.
Marketing upravující propagaci náhražek mateřského mléka je u nás ošetřen § 5d-f
zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Dle něho reklama na kojeneckou výživu musí
obsahovat pouze vědecky ověřené poznatky a nesmí vést k závěrům o rovnocennosti této
výživy mateřskému mléku či významu kojení. Zákon také stanovuje zákaz rozdávání
slevových poukazů a vzorků bezplatně na veřejnosti a dále tak i předávání těchto vzorků či
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propagačních dárků těhotným ženám, matkám a členům jejich rodiny. Dalším významným
bodem zákona je prezentace samotných výrobků, respektive podoba jejich obalů, které
nesmí podněcovat k přesvědčení, že tyto náhražky jsou rovnocenné mateřskému mléku a
kojení. Výrobky tedy musí nést označení a upozornění o přednosti kojení s tím, že užití
těchto výrobků by mělo být na radu nezávislých odborníků oboru medicíny. Dále, grafické
znázornění na výrobku nesmí obsahovat vyobrazení novorozence a kojení ve smyslu
možného vzbuzování představ o rovnocennosti těchto výrobku mateřskému mléku a
významu kojení. (§ 5d-f zákona č. 40/1995 Sb.)
Propagací kojeneckých výrobků, respektive jejich vhodné označování a složení,
upravuje následně vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o
způsobu jejich použití. Za zmínku v souvislosti s podporou kojení a upevňování současných
požadavků normy kojení v ČR stojí zejména nařízení opětovného upozornění na výrobku o
přednosti kojení před náhradami mateřského mléka tak, aby nebyl vyvolán pocit, že výrobek
je rovnocenný hodnotám mateřského mléka a kojení. V případě, že se jedná o kojenecký
výrobek, kterým je možné nahradit mateřské mléko, pak musí být označen dodatkem o
použití jako náhrady pouze v případě, že dítě nemůže být kojeno. (§ 6 vyhlášky č. 54/2004
Sb.)
2.3

Laktační liga
Jméno dětské lékařky Anny Mydlilové jsem v předchozích kapitolách zmínila již

mnohokrát, jelikož její osobnost vnímám jako hlavní iniciátorku podpory kojení v České
republice. Mydlilová tak hovoří z pozice propagátorky kojení a lékařské autority.
V rozhovoru z roku 2007 na téma kojení na veřejnosti Anna Mydlilová uvádí důvody, které
ji vedly k založení občanského sdružení na podporu kojení, jakým je dnes Laktační liga:
„Český výbor UNICEF podporoval kojení do roku 1998, např. organizoval školení pro
praktické lékaře pro děti a dorost. Pak zde vzniklo vakuum, a proto jsme se rozhodli založit
občanské sdružení, které převezme propagaci, podporu a ochranu kojení v ČR. V roce 2001
jsme iniciovali a otevřeli díky pochopení vedení v Thomayerově nemocnici v Praze 4
Národní centrum pro kojení s Národní linkou kojení. Toto centrum spolu s novorozeneckým
oddělením je výukovým a tréninkovým centrem pro BFHI [Baby-Friendly Hospital
Initiative].“ (Kožová 2007)
V současné době se Laktační liga věnuje mnoha činnostem, jejichž cílem je propagace,
osvěta a podpora kojení. Činnosti Laktační ligy jsou zejména poradenství kojícím matkám,
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školení zdravotnického personálu, školení a sdružování laktačních poradkyň a spolupráce se
světovými organizacemi na podporu kojení. Za důležité považuji zmínit vydávání časopisu
MaMiTa a brožur či letáků, které propagují kojení. (O LALI 2018) Tuto aktivitu vnímám
jako činnost posilující požadavek na normu kojení v prostředí ČR. Na rozdíl od marketingu
náhrad mateřského mléka, který podléhá poměrně přísným legislativním opatřením, jsou
však tyto materiály propagující kojení vydávány bez jakékoliv regulace.
Anna Mydlilová zmiňuje svůj přístup ke kojení prostřednictvím propagačních materiálů
vydávaných Laktační ligou. Mydlilová prosazuje kojení dle potřeb dítěte, tedy na základě
poptávky bez časových harmonogramů. Ačkoliv zmiňuje doporučení Světové zdravotnické
organizace o kojení do dvou let, sama doporučuje, že kojení je prospěšné i déle a hranice pro
ukončení kojení není stanovena. Dle autorky požívání kojeneckých výrobků v podobě
dudlíku či užití kojenecké lahve zásadně ovlivňuje kojení a do 6 měsíců věku dítěte
nedoporučuje žádné jiné tekutiny či náhražky mateřského mléka, stejně jako nedoporučuje
užívání dudlíků. (Brožura: Kojení 2018)
2.4

Poslední výzkumy kojení v ČR
V této kapitole bych ráda představila výrazné výzkumy, které považuji za důležité

v souvislosti s podporou kojení v ČR a které také vyjadřovaly přístupy žen ke kojení.
Dosavadní výzkumy jsou cenným zdrojem informací pro moji diplomovou práci, neboť
poskytují nejen užitečná data, ze kterých lze čerpat, ale také dávají prostor pro zkoumání
kojení novým pohledem a přístupem, což je mým zájmem v této diplomové práci.
Prvotním zdrojem, který přináší statistické údaje o současném stavu kojení v ČR, je
Ústav zdravotnických informací a statistik v ČR (ÚZIS). Z jejich dat lze sledovat
procentuální i číselné vyjádření kojených, částečně kojených a nekojených dětí
v jednotlivých krajích i celé ČR. Nejaktuálnější informace, které ÚSIZ zveřejnil, jsou platné
za rok 2016.
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Zdroj: ÚSIZ, 2016.
Krátce lze konstatovat, že v roce 2016 byl největší podíl dětí kojených i s dokrmem do
6 týdnů věku dítěte. Významný je i podíl dětí krmených do 3 měsíců svého věku. Podíl zcela
nekojených dětí je v porovnání s plně kojenými a částečně kojenými dětmi velmi nízký.
Údaje ÚZIS však poskytují pouze statistické údaje, které lze porovnávat a sledovat
v průběhu let.
Za významný výzkum v oblasti podpory kojení považuji práci Dagmar Schneidrové
(2005). Jedná se o publikaci výsledků multicentrické studie šesti lékařských fakult. Cílem
výzkumu bylo zejména zhodnotit stav podpory kojení a práci podpory kojení v rámci BabyFriendly Hospital a také zhodnotit stav výživy novorozenců. Hlavním záměrem tedy bylo
mapování podpory kojení a výživy novorozenců v prvním půlroku života na území ČR
s ohledem na účinnost podpory kojení od roku 1991. Podnět pro tuto studii byl vznesen ze
strany Národního výboru pro podporu kojení při Českém výboru UNICEF. V rámci této
studie byly provedeny rozhovory s 1 104 matkami v devíti náhodně vybraných porodnicích.
S výzkumem souhlasilo 97 % osob z vybraného vzorku. V této studii na základě analýzy
výsledků bylo prokázáno, že způsob porodu a včasný kontakt matky a dítěte má významný
vliv na délku i kvalitu kojení. Dále z analýzy vyplynulo, že matky kojící dle potřeby dítěte
kojily déle než matky dodržující časový harmonogram. Studie také porovnává některé praxe
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jednotlivých porodnic. Za zmínku jistě stojí, že tato studie nepotvrdila vliv marketingu
náhrad mateřského mléka na délku plného kojení. (Schneidrová 2005: 31-57)
Důležité poznatky o přístupu žen ke kojení v současnosti přinášejí diplomové práce
studentů/tek vysokých škol. Kvalitativní výzkum zabývající se kojením z pohledu žen je
obsažen v diplomové práci Postoje matek k problematice kojení od Kláry Haškové (2006).
Hašková

provedla

polostrukturované

rozhovory

s 10

participantkami.

Všechny

participantky byly v období 6 týdnů po porodu, jejich zkušenost s kojením byla tedy krátká.
Další kvalitativní výzkum byl veden Veronikou Pavlovou v diplomové práci Podpora kojení
v rámci systému zdravotní péče ČR (2013). Pavlová taktéž uskutečnila polostrukturované
rozhovory s 10 participantkami. Tyto práce poskytují kvalitativní vhledy vedené směrem
k problematice kojení pohledem žen. Práce jsou vedené v diskurzu, jež se ztotožňuje
s principy propagace kojení a vůči kterému se ve své diplomové práci snažím vymezit,
poskytly mi však možnost nahlédnout jiným prizmatem do kvalitativních výzkumů
v diskurzu kojení.

3

KOJENÍ V DISKURZU FEMINISTICKÝCH TEORIÍ
Nové feministické přístupy z části utvářejí současný diskurz kojení a zároveň umožňují

na něj nahlížet prizmatem určité reflexe. V této kapitole bych ráda představila tyto nové
feministické přístupy spolu s konkrétní feministickou kritikou diskurzu kojení.
V první podkapitole představím feminismus třetí vlny, jehož ideje intenzivně vstupují
do společenského povědomí od 90. let. Třetí vlna feminismu se obrací k ženským
zkušenostem a individualismu. (Mac-Kanty 2004: 154-158) Tyto principy jsou součástí i
nového přístupu feminismu volby, jehož ideje vnímám jako součást prostředí, kde se ženy
nyní pohybují a činí svá rozhodnutí. Feminismus volby nabídne pohled na autentické
individuální rozhodování žen. Feminismus volby a jeho negativa souvisí i s problémy
současné normy kojení. (Hirschmann 2010: 274) Feminismus se tak rozdělí ve svých
přístupech na část, jež současnou normu kojení podporuje ve smyslu specifického ženství a
část, jež poskytuje zpětnou kritiku této prezentace. Negativa, jež současná rétorika podpory
i propagace kojení způsobují, popíši skrze feministickou kritiku diskurzu kojení, která tak
nabídne jiný pohled, kterým se na normu kojení může nahlížet. Tyto argumenty se týkají
zejména normy kojení, jež je sociálně a kulturně konstruována. (Wall 2001: 592)
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3.1

Třetí vlna feminismu
Třetí vlna feminismu je pro zkoumané téma zásadním podložím. V této kapitole se

soustředím zejména na ideje třetí vlny feminismu, jejíž představení se neobejde bez zmínění
základů předchozích proudů druhé vlny feminismu. Zde bych ráda uvedla, že formování
druhé vlny feminismu je především vývojem v období 50. a 60. let v Severní Americe a
Západní Evropě. (Haelková 2004 175-177) V tehdejším Československu probíhala
emancipace žen prostřednictvím argumentů státního socialismu a zapojením žen do procesu
práce a výroby. (Klabouch et al. 1964: 39) Nové ideje třetí vlny feminismu, které jsou
zmiňované s obdobím 90. let již následně mají na české prostředí vliv vzhledem k přechodu
k liberální demokracii. (Bilík et al. 2013: 123-124) Je důležité zmínit utváření nových
feministických proudů, které vnímám jako součást soudobého prostředí České republiky, ve
kterém se ženy pohybují a činí svá rozhodnutí v souvislosti s kojením.
Třetí vlna feminismu je velmi často zaměňována s postfeminismem (Heywood, Drake,
2006: 23), ale není ji možné pojímat stejným způsobem. Postfeminismus se stal spíše
populárním mediálním a společenským směrem, který pojmenovává zásadní změny, které
se ve feministických přístupech odehrály. (Gamble 2006: 97-98) Označování těchto přístupů
90. let a současnosti jednotným jmenovatelem postfeminismus následně vyvolává konotaci
něčeho ukončeného a překonaného. Tím se ale třetí vlna feminismu určitě necítí být a
Rebecca Walker tento postoj vystihla svým výrokem: „Nejsem postfeministkou, jsem třetí
vlnou.“ (Walker 2006: 5)
Třetí vlna feminismu je nový přístup mladých žen, jež vyrostly na vydobytých
základech předchozích feministických generací (Mack-Canty 2004: 160). Tento směr se
zabýval ženskou exkluzí z politického či ekonomického života a bojoval za prosazení ženské
zkušenosti do každodenního politického diskurzu. Aktivity vedené částí druhé vlny
feminismu se snažily vyvázat ženy z domácího prostředí a zabývaly se problematikou
veřejné a soukromé sféry ve smyslu genderovaných struktur ve společnosti. (Mack-Canty
2004: 155) Vyrůstání v silném proudu druhé vlny feminismu a prostředí již zavedených
pojmů, jako je sexuální nadvláda, znásilnění či domestikace, pak má na nový směr velký
vliv. Proud druhé vlny feminismu prošel od politiky rovnosti Betty Friedan a boje proti
domestikaci k radikálnějším aktivitám Andrey Dworkin nebo Catherine MacKinnon, jejichž
otázkou byla hlavně sexuální nadvláda a sexuální násilí vůči ženám. Radikální přístupy
druhé vlny feminismu v konečném důsledku vyústily v univerzálnost ženské zkušenosti a
nesly nádech ženského separatismu a posílení binarity dvou pohlaví. Univerzalita ženské
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zkušenosti a separatismus radikálních přístupů vedl ke karikaturnímu společenskému
zobrazování ženy jako feministky, ačkoliv nelze pojímat tento radikální přístup jako platný
pro celý proud druhé vlny. Nová generace vyrůstající na politických základech těchto snah
následně reaguje na negativa, která touto rétorikou vznikla. (Badinter 2004: 7-13)
Třetí vlna feminismu reaguje odlišnou strategií a odvrací se tak od kolektivního úsilí
a univerzalitě ženských zkušeností a jednotné identity. Feminismus a jeho rétorika již
společností prostoupila a odehrává se jistá sociální změna. V této nové etapě se pozornost
obrací k rozmanitosti a proměnlivosti ženských zkušeností. Zájem je veden o specifické a
rozličné aspekty, které ženskou identitu utváří, o každodenní vyjednávání a rozhodování.
Není možné říci, že každá žena či každá feministka je spojena stejnou ženskou zkušeností,
naopak, každá nese unikátní ženskou biografii, kterou je utvářena její identita. (Findlen
2006: 6-8) Sledováním těchto biografií žen a jejich každodenního vyjednávání a
rozhodování umožňuje odhalit bariéry, které ve společnosti stále působí jako forma útlaku.
Feminismus třetí vlny identifikuje různé formy útlaku, jelikož identita je ovlivněna rasou,
třídou, genderem a specifickými intersekcionálními aspekty, jež nás mohou limitovat. Právě
rasa a etnicita jsou významnými tématy třetí vlny feminismu, jelikož předchozí proudy jsou
specifické zaměřením spíše na feminismus bílé střední třídy. Ačkoliv již v době druhé vlny
vznikla iniciativa vymezit odlišnou zkušenost na základě rasy a etnicity, pak významný zlom
přichází na přelomu 80. a 90. letech s příchodem těchto nových intersekcionálních přístupů
a ozývají se také postkoloniální feministické hlasy. (Snyder 2008: 177-180; Mack-Canty
2004: 158) K hlavním tématům druhé vlny feminismu, jako je kritika kultu krásy nebo
sexuální nadvláda, se přidává otázka potěšení a sebenaplnění. Vlastní specifická identita a
potěšení či sebenaplnění tvoří jeden z ústředních zájmů nového feministického proudu. Dle
Heywod je tento nový směr také pluralitní, čímž reaguje na předchozí univerzalismus a
binaritu dvou kategorií pohlaví. Třetí vlna feminismu se snaží být multikulturní,
multigenderová, nerasistická a nestojí na kolektivní institucionalizované formě s jednotnou
politikou. (Heywood, Drake 2006: 28)
Důvodem, proč zmiňuji tento přechod v oblasti feministických proudů, je ono
zaměření na jednotlivé ženské zkušenosti, které jsou proměnlivé, specifické a nejsou
univerzální. Feministický směr třetí vlny se obrací k individuálním volbám. Pokud je snahou
třetí vlny odhalovat jednotlivé specifické příběhy žen a postihnout tak společenské formy
útlaku, které ovlivňují ženská rozhodnutí, pak je cíl této práce možné uchopit jako součást
těchto snah. Na společných základech třetí vlny feminismu a současného neoliberálního
kapitalismu staví postfeminismus a feminismus volby. Tyto feministické přístupy ovlivňují
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prostředí, ve kterém se současné ženy pohybují, v rámci něhož se rozhodují. Pozornost třetí
vlna feminismu věnuje zejména vlastní odpovědnosti a individuální volbě. Toto nové
individualistické podloží však dává paradoxně vzniknout nové esenci ženství
prostřednictvím návratu k mateřství, jako přirozené součásti ženské identity a tím je tato
konotace přirozenosti následně zvýznamňována ve společenském diskurzu. Individuální
specifická identita žen a jejich volba se tak následně ocitá na prahu společenských
stereotypů, jež ji ovlivňují a limitují, stejně jako společenská třída či etnicita. Ve své práci
se snažím postihnout kulturní a sociální konstrukty, které obklopují ženské individuální
volby v diskurzu kojení. Kojení je v současné době prezentováno ve smyslu biologické
determinace a přirozené vlastnosti ženy. Rozhodování žen v otázce kojení se tak odehrává
ve vztahu k této prezentaci přirozené ženské vlastnosti, která je však sociálně i kulturně
konstruována Collen Mack-Canty v souvislosti s třetí vlnou feminismu hovoří o dualitě
přírody a kultury a právě tato dualita je pro současný diskurz kojení specifická. (Mack-Canty
2004: 155)
3.2

Feminismus volby v neoliberálním kapitalismu aneb iluze volby
Na zmíněných základech třetí vlny feminismu a obratu k individuálním příběhům

utváření ženské identity se zakládá feminismus volby, který vychází zejména z
liberalistických teorií svobody a volby. Termín choice feminism byl původně zmíněn Lindou
Hirshman, která jím chtěla motivovat ženy, aby opustili své domácí prostředí a začaly být
ekonomicky aktivní. Věřila, že politické aspekty rovných příležitostí byly dostatečně
naplněny na to, aby je ženy mohly začít aktivně využívat. Tato feministická volba měla
motivovat ženy k ekonomické aktivitě a zaměstnání s tím, že jejich absence v domácnosti a
rodině vyústí v participaci ostatních na těchto aktivitách. (Hirschmann 2010: 272)
Na přístupech třetí vlny feminismu se rozvinul tento koncept feminismu volby jako
individualizované volby žen a jejich vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí. Tento
individualismus vnáší feminitu do feministického prostředí, kde byla její absence později
často vytýkána. Předchozí feministický proud druhé vlny byl kritizován za chybějící
feminitu ve svých konceptech a vymezoval se převážně vůči kultu krásy, čímž podnítil
následnou reakci a zájem o to, aby se ženy mohly identifikovat a vyjádřit i tímto způsobem,
tedy prostřednictvím svého ženství, své feminity. Feminita tak už nestojí v opozici proti
feminismu, ale stává se jeho součástí a způsobem sebenaplnění. Zdůrazňování ženskosti a
užívání kultury krásy spolu s feministickými principy se stává legitimní respektovanou
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ženskou individuální volbou. Tato snaha o překonání stereotypně pojímané podoby
feministky jako „neženské“ má však svá úskalí. (Budgeon 2015: 306-307)
Feminismus volby není nikterak politicky či ideologicky pevně rámcovaným
směrem. Jedná se o zvýznamňování respektu vůči každodenním volbám, jež ženy
uskutečňují. Činit tato individuální rozhodnutí stojí na úspěchu předchozích feministických
snah.

Tím se dostává do feministického diskurzu i volba mateřství, či setrvávání

v domácnosti (jako vědomé volby nepracovat). Každá ženská volba je v pojetí feminismu
volby respektována jako autonomní svobodné vyjádření. Feminismus volby se v tomto
ohledu vyrovnává s kritickými soudy předchozích proudů, jež byly dříve směřované
například k ženám, které se rozhodly v setrvání v domácí sféře a jejich rozhodnutí bylo bráno
jako důsledek útlaku nebo obětování se patriarchálním stereotypům. Nyní je taková volba
respektována a brána za legitimní, jelikož ženy mají možnost volby. (Ferguson 2010: 248)
Tyto principy feminismu volby a respektování individuálních rozhodnutí žen však
přinášejí několik úskalí, které výrazně ovlivňují současný diskurz mateřství a kojení
v prostředí neoliberálního kapitalismu. Shelley Budgeon v souvislosti s novým
individualismem feminismu zmiňuje především přechod od liberálního institucionalismu
k neoliberálnímu individualismu. Tento přechod způsobil obrat v dosahování svých ambicí
a potřeb skrze individuální volby, na rozdíl, od možnosti částečného sebenaplnění
v liberálním institucionalismu. Tím rozumím, že proud druhé vlny nabízel kolektivní úsilí
pro prosazování svých práv, neboť jako institucionalizovaný kolektiv měl feminismus
vhodnější pozici pro prosazování svých práv. Jednalo se tedy o feminismus
institucionalizovaný, který v rámci svého kolektivu mohl nabídnout jen určitou část
vyjádření ženské identity. Příkladem by mohla být již zmíněná upozaďovaná feminita.
Individualita obsažená v myšlenkách třetí vlny feminismu či feminismu volby pak dává větší
možnost vyjádřit ženám svou identitu a zachovat si své feministické postoje. (Budgeon 2015:
313) Je nutné poukázat na úskalí nových feministických principů, které v konečném
důsledku vytvářejí spíše iluzi vlastní volby.
Problémovým aspektem feminismu volby je, zda jsou ženy schopny rozpoznat své
skutečné potřeby a přání od přání společensky a kulturně očekávaných či konstruovaných.
Jinými slovy, vědí ženy skutečně, co chtějí (Budgeon 2015: 308) Feminismus volby reaguje
tím, že je nutné uznávat všechny ženské volby jako legitimní, pokud jsou tato rozhodnutí
prováděna s určitým politickým vědomím, tedy, že jsou ženy schopny svá rozhodnutí
adekvátně zvážit. V tomto smyslu je následně patrný problém nereflektování dopadu špatné
volby. Špatnou volbou míním ta rozhodnutí, která jsou dělána pod vlivem kulturních a
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sociálních očekávání a stereotypů (Ferguson 2010: 250). Každá ženská individuální volba je
určitým způsobem limitována sociálním postavením a ukotvena v určité kultuře a historii.
Na naše volby mají také vliv intersekcionální faktory, jako je třída, etnicita či ekonomická
zajištěnost (Budgeon 2015: 308-309). Samotná volba ještě není zaručením toho, že ženě
přinese sebenaplnění, jelikož se žena musí rozhodovat v rámci svých možností. Žena tak má
legitimní právo na volbu, ale reálně nemusí být schopna dosáhnout toho, co skutečně chce.
Je pak nucena vyjednávat svá rozhodnutí reflexivně vůči svým možnostem.
Již popisovaný individualismus poskytl prostor, aby feminita nyní byla součástí
feminismu. Problém, který vzniká s obratem k feminitě je nová kultura krásy, respektive
nová oslava ženství a její esencialismu. Tento esencialismus a oslava specifických ženských
atributů, pak proniká do diskurzu mateřství a kojení. Kojení je prezentováno jako exkluzivní
biologická ženská vlastnost. Tato prezentace je dále posílena o argumenty odpovědné matky
vůči zdraví dítěte a tento apel na odpovědnost a ženskou přirozenost se dostává do rétoriky
společenské a morální ideologie. (Wall 2001: 603-604)
Pokud se vrátíme k argumentu feminismu volby a neoliberalismu, jehož jádrem je
individuální ženská volba a vlastní odpovědnost, pak právě motiv odpovědného mateřství
může mít na individuální rozhodování ženy v oblasti kojení velký vliv. (Blum 1993: 3005)
Shelley Budgeon zmiňuje, že sociálně strukturované společenské podmínky výrazně
ovlivňují možnosti žen a jejich rozhodování. Zároveň argumentuje, že feminismus volby
předpokládá určité politické uvědomění žen. Ženy se tak mohou rozhodnout svoji volbu
podřídit společenským stereotypům s tím, že jsou si této skutečnosti vědomi. Na základě
vlastního politického uvědomění si svých možností učiní autonomní rozhodnutí, které je
feminismem volby respektované. Tímto vzniká uvnitř feminismu volby zásadní rozpor.
Začneme-li respektovat volby vědomě podřízené společenským očekáváním, které vrací
ženy zpět do domácího prostředí a podporují tradiční model rodiny, pak zahodíme veškerou
předchozí snahu vedenou proti ženské domestikaci. (Budgeon 2015: 307-308)
Na jedné straně se feminismus volby vyrovnává s předchozí feministickou kritikou
toho, že když ženy nepracují v placeném zaměstnání a věnují se výchově dětí a péči o
domácnost, tak jsou pod patriarchálním útlakem. Respektovat ale taková rozhodnutí učiněná
vědomě pro dodržení společenských norem, vrací celý problém zpět k podřízenosti a útlaku.
Právě odkrytí motivů rozhodování žen ve věci kojení je otázkou, která je pro tuto práci a
výzkum velmi důležitá, zejména pak otázka, kde tato volba vzniká a zda se vůbec objevuje.
Paradoxem ve věci kojení a feministického respektování individuálních voleb je to,
že devalvují zásadní myšlenky předchozích feministických proudů a taktéž myšlenek, jež si
23

osvojily i směry feminismu třetí vlny. Nové zvýznamňování feminity, které přispělo k oslavě
mateřství a také k oslavě kojení jako unikátní biologické reprodukční schopnosti žen, má za
následek nový esencialismus, usazování žen zpět do domácího prostředí a utváření jednotné
kategorie ženy. Třetí vlna feminismu se naopak chce vymezit vůči univerzalitě kategorie
ženy a ženské zkušenosti. Na jedné straně se tedy tento feministický přístup zbavuje jednotné
kategorie ženské zkušenosti, ale na druhé straně stejný problém vyvstává. Tato nová
univerzalita kategorie ženy vzniká na základě tvrzení, že (téměř) každá žena je schopna
úspěšně kojit. Všem ženám se tedy přisuzuje stejná schopnost. (Wall 2001: 597)
S tvrzením o univerzální schopnosti kojení žen přichází i normativní požadavek na
to, aby ženy kojily a činily tak ve víře, že jsou odpovědné matky. Vytváří se tak norma
kojení, která značně ovlivňuje volby žen v otázce kojení a zejména nekojení. Na tento
problém upozorňuje feministická kritika kojení, která tvoří důležité východisko mé
diplomové práce.

3.3 Feministická kritika normy kojení
Nové zobrazování feminity a oslava ženství v současných feministických teorií
napomohlo k současnému modelu intenzivního mateřství. Kojení jako vlastnost biologicky
přisuzovaná ženám je ideálním argumentem pro vyzdvižení esence ženství. Neoliberální
racionalita prosazující individuální volbu a vlastní odpovědnost, pak představuje podloží,
v kterém se utváří intenzivní norma kojení jako správná a odpovědná cesta mateřství a
ženství. Tato prezentace následně vstupuje do individuálního vyjednávání žen
v rozhodování o odpovědné volbě. (Wall 2001: 603)
Alison Bartlett hovoří v souvislosti s vývojem v 70. letech v USA o novém přístupu
k prezentaci kojení prostřednictvím knih a publikací určeným ženám. Tato nová prezentace
popisuje kojení z pohledu biologické predispozice. Materiály tak dle Bartlett hovoří o
přirozenosti kojení a své argumenty opírají o mechanismu ženského těla, kterými jsou
hormony Oxitocin a Prolaktin. Tyto hormony jsou prezentovány jako biologický základ
kojení, neboť mají vliv na spouštěcí reflex mateřského mléka a jejich tvorbu lze účinně
stimulovat. Dochází tak k prezentaci kojení jako univerzální schopnosti žen. (Bartlett 2005:
50-57)
Feministická kritika diskurzu kojení, které se budu v následujících podkapitolách
věnovat, se vymezuje vůči prezentaci o přirozenosti a univerzalitě této činnosti a nabízí
pohled na normu kojení, která je sociálně a kulturně konstruovaná. (Wall 2001: 592-593,
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Bartlett 2005: 13) Feministická kritika se také snaží kriticky vyjádřit vůči exkluzivitě kojení,
která je tvořena nezastupitelností a výhradností této činnosti a má za následek vracení žen
do domácího prostředí. Tyto argumenty jsou zásadními východisky mé diplomové.
3.3.1

Kojení a cesta k tradiční rodině
Elisabeth Badinter (1998) popisuje proměnu přístupu k mateřství a kojení od konce

18. století ve smyslu přechodu od neosobního přístupu k výchově (najímání kojných a chův,
výchova dětí mimo domovské prostředí) k požadavku mateřské odpovědnosti žen vůči
kojení a péče o své dětí. Na utváření nové ideologie mateřství se významně podílel JeanJacques Rousseau a jeho dílo Emil aneb o výchově. Rousseauův model tradiční rodiny
navrací matku zpět k dítěti od předchozích odlišných praxí využívání kojných a vychovávání
dětí na venkově mimo svůj domov a v nepřítomnosti matky. Pozornost se obrací k ženám,
jako pobočnicím mužů, které by měly být sami odpovědné za kojení svých dětí. Rousseau
ale podle Badinter nehovoří o mateřském instinktu, ale o morálce. Dále tvrdí, že matka má
biologickou potřebu dostat mateřské mléko ven ze svého těla prostřednictvím kojení a tak
prostřednictvím kojení nastupuje mateřská něha. (Badinter 1998: 119-120)
Badinter tak popisuje společenský obrat, který nastal od 18. století v otázce mateřství
i kojení. Ustupuje kojení prostřednictvím kojných či užívání různých forem dosavadních
náhrad (kravské mléko), které způsobuje úmrtí novorozenců. Od 18. století je přeživší dítě
pod péčí vlastní matky. Badinter píše v souvislosti s obratem ke kojení v 18. století, že žena
ustupuje ve prospěch dobré matky, která bude odteď neustále rozšiřovat svoji zodpovědnost.
(Badinter 1998: 150)
Badinter tak naráží na ženské protikladné role (žena a matka). Ženy se tak pohybují
v dualitě a protikladu rolí jako ženy (směřované ven) a odpovědné matky (směřované do
soukromé sféry). (Badinter 1998: 255) Až do 70. let 20. století ve Francii, která je v centru
zájmu Badinter, počet žen kojících své děti klesá. Badinter si následně klade otázku, jak je
možný opětovný návrat k požadavku výlučného kojení v období (od 70. let), kdy Badinter
upozorňuje na historicky nejmenší úmrtnost novorozenců. Mateřská ideologie se tak opět
zakládá na principu odpovědnosti. Nehovoříme však o mateřském instinktu a přirozenosti,
ale o společenském očekávání realizace žen skrze mateřství, jehož intenzivní podoba se
uskutečňuje prostřednictvím kojení. (Badinter 1998: 254-257, 266)
Třetí vlna feminismu a přístup feminismu volby zaměřující se na individualizovanou
odpovědnou volbu, pak napomáhají tomu, že ženy z pocitu odpovědnosti činí svá rozhodnutí
pod vlivem normativních společenských očekávání. Následně se přidává esencialismus a
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oslava ženství (feminity) v souvislosti s feminismem volby. Apel na specifickou biologickou
vlastnost žen podporuje model intenzivního mateřství a vyvolává iluzi o schopnosti kojení
každé ženy. (Bartlett 2005: 160)
Kojení se stává exkluzivní ženskou činností prostřednictvím argumentů o
odpovědnosti, nenahraditelném významu mateřského mléka a budování specifické vazby
mezi matkou a dítětem. Například Jana Zamarská (2006) ve své popularizační knize Kojení
– praktické rady pro kojící maminky jako první bod výhod kojení pro matky zmiňuje právě
vznik psychického pouta matky k novorozenci. (Zamarská 2006: 14) Stejný argument se
objevuje v knize Antonína Pařízka věnované těhotenství a porodu, kde autor kojení zmiňuje
jako výhodu pro vznik a další podporování citové vazby matky a dítěte. (Pařízek 2006: 365)
Glenda Wall (2001) se ve svém výzkumu propagačních a vzdělávacích materiálů o
kojení v Kanadě zaměřila i na tuto část prezentace kojení jako způsobu budování specifické
vazby. Uvádí výsledky několika psychologických studií, jež měly zkoumat význam vztahu
mezi kojením a vztahem k dítěti. Ačkoliv v mnoha studiích nebyly explicitně prokázány
specifické vazby, které prostřednictvím kojení vznikají, jejich význam v prezentaci kojení
stále přetrvává. Dle Wall se tato prezentace zakládá na výzkumech mozkové činnosti dítěte,
dle kterých je interakce během kojení prospěšná pro vývoj mozkové struktury a
intelektuálního potenciálu. Tato prezentace je však velmi esencialistická – a to proto, že
kojení se jako biologická vlastnost přisuzuje ženám a tudíž interakce s dítětem ve spojení
s kojením mohou dosahovat pouze ženy (Wall 2001: 600-602) Kritiku přesvědčení o
existenci specifických vazeb k dítěti prostřednictvím kojení dále rozvíjí Alison Bartlett
(2005). Ptá se, zda se ženy skutečně cítí napojeny na své dítě nebo se tak cítí proto, že jim
bylo řečeno, že pokud budou kojit, tak tuto vazbu budou cítit. Bartlett tak poukazuje na
sociální konstruovanost diskutované vazby. (Bartlett 2005: 18)
Pokud ženy prostřednictvím kojení mohou budovat specifickou vazbu s dítětem, pak
můžeme hovořit o jejich exkluzivitě ve vztahu k dítěti. Tato exkluzivita je dále posílena
faktem, že během kojení se žena stává výhradním zdrojem potravy novorozence. Tímto
esencialistickým přístupem z rodičovského diskurzu péče vypadává otec a jeho možnost
podílet se na interakci s dítětem a na budování vazby s novorozencem. Tato představa tak
ospravedlňuje to, že žena je více zatížena péčí o dítě a muž je aktivní v ekonomickém
zajištění rodiny. Ve výsledku tak vzniká tzv. tradiční model rodiny. (Blum 1993: 301-302)
Negativní dopad exkluzivity v diskurzu kojení identifikovala ve svém kvalitativním
výzkumu za pomoci hloubkových rozhovorů s kojícími matkami v USA Cindy Stearns
(2009). Exkluzivita kojení znemožňuje participaci na péči ze strany otců, kteří se následně
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prostřednictvím argumentu o exkluzivitě kojení začali sami vylučovat z povinnosti pečovat
o dítě. Spatřuji v tomto smyslu současnou propagaci kojení jako příčinu reprodukování
modelu tzv. tradiční rodiny (kdy pečovatelská role je přisuzována ženám a muži se podílí
ekonomickým zajištěním rodiny). Navíc se dle Stearns u žen pocit sounáležitosti s dítětem
díky kojení mnohdy nedostavoval a ženy se naopak cítili spíše jako výhradní zdroj potravy
pro své dítě, čímž se cítily být omezené na své svobodě. Pokud se na základě představy o
exkluzivitě kojení odvíjela interakce dítěte výhradně s matkou, pak docházelo k problému
celkové nezastupitelnosti matky, tedy nezastupitelnosti matky nikoliv jako osoby, která je
zdrojem potravy, ale jako osoby, která je celkově schopna pečovat o dítě. Muži (z pohledu
participantek výzkumu Stearns) projevovali pocity, kdy při absenci matky nebyli schopni
děti uklidnit a cítili, že dítě chce výhradně matku. Stearns však také ve svém výzkumu
zaznamenala, že mnoha matkám dává intenzivní mateřství a exkluzivita kojení lepší či
výhradní postavení v domácnosti, jelikož jsou jediným zdrojem zajištění přežití a
spokojenosti dětí. (Stearns 2009: 69-74)
Základním argumentem feministické kritiky intenzivního mateřství a propagace
specifické vazby je esencialismus. Tento přístup vede k domestikaci žen, což devalvuje
zásadní aktivitu feminismu druhé vlny, kterou bylo zapojení žen do veřejné sféry a vymanění
se z domácího prostředí, jako formy patriarchálního útlaku. Linda Blum ohledně
feministické kritiky diskurzu kojení vyjadřuje obavy nad domestikací žen a cestě
k tzv. tradiční rodině, jež způsobuje exkluzivita v mateřství skrze kojení. Blum souhlasí
s relevantní kritikou přirozenosti kojení, ale následně by ráda feministickou kritiku rozvedla
směrem k ohrožení ženské integrity. Propagace kojení ve smyslu specifických vazeb a
interakce, která prostupuje společenskou ideologií, ohrožuje ženskou integritu a vzniká nový
konzervatismus. Na druhé straně Blum nechce zcela zahodit argument interakce s dítětem a
prezentovat kojení jen na rovině prosté výživy, jelikož bychom tak devalvovaly celkový
význam matky a zůstaly bychom pouze u významu tělesné neviditelné práce. Blum chce dle
mého názoru poukázat na základ feministických myšlenek třetí vlny, tedy na respektování
individuálních voleb a rozhodnutí. Přístup k mateřství, který si žena zvolí, je pouze její
vlastní a odpovědná volba, jež by neměla podléhat vlivům společenských morálních
ideologií. (Blum 1993: 301-306)
3.3.2 Konstrukt přirozenosti
Feminizmus na současné propagaci kojení kritizuje zejména ukotvení kojení v
biologickém determinismu. Jak jsem již popsala, dichotomie kultury a přirozenosti rozděluje
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v současnosti i samotné feministické směry, které se problematice kojení a mateřství věnují.
Během druhé vlny feminismu byla klíčová otázka žen v rozdílu soukromého a veřejného.
Linda Blum (1993) považuje tento rozpor nyní za výsadu, neboť základní napětí je nyní
v politice rovnosti a rozdílu. Dle Blum (1993) v 90. letech existují tři hlavní přístupy ke
kojení: liberální feminismus rovnosti, dále esencialistická propagace kojení ze strany La
Leche League a biologický přístup ze strany lékařské hegemonie. Dle autorky to byl
feminismus rozdílu, který společně s La Leche League přispěl k denaturalizaci kojení a
učinil jej normou kulturně konstruovanou a přispěl ke zmiňované dichotomii kultury a
přírody. (Blum 1993: 294-302)
Jádrem feministických argumentů není zpochybňování naturální schopnosti kojit, ale
prezentace této schopnosti jako paušálně patřící všem ženám ve stejné míře. Glenda Wall
(2001) podrobila kritické dekonstrukci kanadský vzdělávací materiál prezentovaný
kanadskou La Leche League. Ve svém výzkumu se shoduje s Lindou Blum (1993), tedy že
v lékařském a medicínském diskurzu je kojení popisováno pouze skrze biologické funkční
principy a výživové hodnoty mateřského mléka bez zasazení do vyšších spirituálních a
morálních významů. Na lékařském diskurzu však organizace na podporu kojení staví jako
na svém základním stavebním prvku. Vyjdou z argumentů o nutriční hodnotě mateřského
mléka a o biologické predispozici žen kojit a přidávají k nim argumenty o kojení jako
dovednosti a učení se kojení, jež zaručí schopnost kojit téměř každé ženě. (Wall 2001: 593596) Smyslem feministické kritiky není znevažovat nutriční obsah mateřského mléka,
kritizuje se předpoklad schopnosti toto mléko produkovat každou ženou v dostatečné míře a
v takém nutričním obsahu, aby byly splněny propagované ideály.
Sdružení na podporu kojení a laktační poradkyně, které se v tomto smyslu angažují,
představují nástroj, kterým lze schopnost kojit „vycvičit“ v každé ženě. Tímto nástrojem je
správné vedení, instrukce a přístup. Dochází tak k univerzalizaci ženské dovednosti, kterou
je třeba se učit. (Wall 2001: 597) Základní otázkou, kterou si je potřeba v této souvislosti
položit, je, zda je skutečně každá žena schopna kojit a produkovat optimálně výživné mléko
v optimálním množství. Silnou odpověď podává známá porodní asistentka a autorka mnoha
knih o kojení Ina May Gaskin. Ve své knize Průvodce kojením (2011) se v kapitole
Zapomenutá moudrost věnuje ženským prsům jako orgánům, které jsou schopny při správné
stimulaci fungovat – ve smyslu kojit – celý život. Tuto vlastnost, tvrdí, vypozorovala
z vlastní zkušenosti, jelikož žádné lékařské materiály o této schopnosti ženského těla
nehovoří. Gaskin ji považuje za zapomenutou schopnost, kterou se ženy přestali učit a
předávat si ji mezi sebou. Autorka uvádí, že během svého života měla možnost spatřit
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babičky, jež kojí svá vnoučata. Následně prozkoumává lékařské a odborné publikace
směrem do historie a nalézá několik příkladů kojících žen ve vyšším věku, které nebyly
rodičkami. (Gaskin 2011: 255-260) Stejný argument můžeme najít i v knize věnované kojení
od české autorky MUDr. Jany Zamarské: „ Jako rarita je ve světové literatuře popsáno, že
se opakovaným sáním dítěte z prsu podařilo vystimulovat tvorbu mateřského mléka u ženy,
která nebyla těhotná“. Tento příklad opisuje ženu, jež adoptovala dítě, a podařilo se jí
navodit laktaci, aniž by prošla fází těhotenství a porodu. (Zamarská 2006: 68)
Navzdory svému záměru tyto příběhy konstruují iluzi univerzální biologické
schopnosti. Rámec, ve kterém je nám biologická schopnost kojení předkládána jako
univerzálně platná a historicky neměnná je potřebné nahlédnout jako konstruovaný. Rámec
konstrukce poukazuje právě na proměnlivost a nestálost toho, co považujeme za přirozené a
biologické. Může-li babička kojit svá vnoučata, pokud její dcera nemá mateřské mléko, tak
poté hovoříme o proměnlivosti a nestálosti biologické funkce. Tato prezentace umění kojení
je pro mne důkazem individuálních možností každé ženy, nikoliv univerzální dovedností.
Výše uvedený argument dovednosti kojení reflektuje Alison Bartlett (2005), která
vznáší otázku, zda je možné se kojení jako dovednost naučit. Můžeme jej srovnávat s tím,
že někdo umí jezdit na kole či nikoliv? Bartlett identifikuje konflikt mezi pochopením kojení
jako dovedností a kojení jako biologickou přirozeností. Je-li kojení dovedností, které se
učíme, znamená to tedy, že nemůže být vrozenou schopností? A naopak: je-li kojení vrozené
a biologické, proč je nutné si jej osvojovat jako dovednost? (Bartlet 2005: 57) Tyto otázky
vedou zpět k základnímu argumentu feministické kritiky současné dominantní normy
kojení, tedy k tomu, že tato norma vytváří kulturní univerzální konstrukci a pokládá ji na
proměnlivost přírody. (Wall 2001: 592)
3.3.3 Tělesná práce a „vyšší dobro“
V této kapitole bych se ráda věnovala kojení ve smyslu výhradní činnosti a tělesné
práce, které se nedostává adekvátního ohodnocení a je považována za samozřejmou ze strany
žen. Budu se obracet na výzkumy vedené Cindy Stearns v USA, která analyzovala kojení
z pohledu výhradní tělesné práce i s dopady, která tato exklusivita přináší zejména ženám.
Cindy Stearns (2009) učinila v rámci svého kvalitativního výzkumu rozhovor s 51
ženami na území Spojených států amerických. Jejím hlavním cílem bylo zkoumat kojení
z pohledu výhradní a tělesné práce, která není adekvátně ohodnocená a způsobuje
nerovnoměrně rozložení práce v rodině i domácnosti (Stearns 2009: 66). Ve svém výzkumu
se autorka dále zaměřila na intersekcionální limity rozhodování žen v otázce kojení. Přichází
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však k závěru, že projevy etnicity, rasy či třídy neměly na zkoumaný jev téměř žádný vliv.
Dle Stearns chybí ve feministických studiích perspektiva kojení jako komplexní práce. Svým
výzkumem se snaží navázat na argumenty zmíněné již v předchozích kapitolách, tedy na
konflikt přirozenosti kojení a kojení jako dovednosti. Z rozhovorů, které autorka učinila, je
kojení prezentováno ve smyslu dovednosti či práce a tento argument se snaží více rozvést a
nalézt podněty, které ženy k této náročné a tělesné práci vedou (Stearns 2009).
Než přistoupím blíže k výzkumu Cindy Stearns, vrátím se k argumentům, které
obklopují společenský diskurz kojení. Mojí snahou je představit prostředí či sociální klima,
v němž se ženy pohybují a vyjednávají svá rozhodnutí. Alison Bartlett (2005) ve své knize
Breastwork tvrdí, že současný diskurz mateřství a kojení se artikuluje prostřednictvím
několika opozit a ve vztahu ke kojení se tak vytváří dvě vyhraněné strany, při čemž jedna
nese pozitivní a druhá negativní konotace. Jde například o odpovědnost a neodpovědnost,
obětování se pro dítě a sobectví, dobrou volbu a špatnou volbu. Tyto protiklady vytváří
v diskurzu kojení morální dichotomii zlého a dobrého. Domnívám se, že tím Bartlett
vysvětluje, proč ženy z počátku přistupují ke kojení bez kritiky či zásadních výhrad, jelikož
toto rétorické obhajování současné normy znemožňuje polemiku či diskuzi o tom, co ženy
skutečně chtějí. Dle Bartlett se ženy pohybují v tomto morálně vymezeném prostředí a dle
Stearns přizpůsobují své vlastní tělo společenské morální představě o tom, kdo je odpovědná
kojící matka. (Bartlett 2005: 169-170, Stearns 2009: 65-66)
Cindy Stearns provedla hloubkové rozhovory s kojícími matkami, které ji poskytly
možnost nahlédnout do rozsahu změn, které matky podstupují pro splnění normy obklopující
diskurz mateřství a kojení. Domnívám se, že záměrem Stearns není jednotné tvrzení, že
každá žena je nucena se přizpůsobit. Snaží se pouze poukázat na fakt, že každá žena se
s touto společenskou představou nemusí ztotožnit a tím se pro ni tento proces stává vnitřně
bolestivější. Stearns ukazuje, že samotné kojení už nestačí (Stearns 2009: 66). Stejně tak
Jacqueline Wolf (2006) zmiňuje, že již nejde tolik o požadavek, aby matky chtěly kojit své
dítě, ale přichází apel na délku kojení a jeho průběh. (Wolf 2006: 400-403)
Stearns na základě provedených rozhovorů ukazuje, že kojení samotné už není
dostačující a je třeba celé tělesné transformace, aby ženy jako matky poskytly to nejlepší pro
své dítě. Je třeba upravit životní styl a přizpůsobit své tělo tak, aby vydalo mateřské mléko
v té nejlepší možné podobě či kvalitě. Je tedy potřeba, aby matky dodržovaly určitý životní
styl, jedly správná a vhodná jídla, vykonávaly vhodné činnosti, vyhýbaly se škodlivým
látkám, jako je alkohol, kouření cigaret, konzumace některých léčiv. Následují další faktory,
které se k této transformaci vážou - jsou to pomůcky jako speciální prádlo pro rychlé kojení,
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odsávačky, kloboučky, vložky do podprsenek apod. (Stearns 2009: 66) Bartlett tento proces
popisuje jako téměř zbavení žen schopnosti rozhodovat o sobě samých a to z důvodů zatížení
diskurzu kojení rétorikou odpovědnosti vůči dítěti. (Bartlett 2005: 47) Veškeré tyto procesy
transformace ženského těla na tělo úspěšně mateřské stojí mnoho času, úsilí a práce. Stearns
poukazuje zejména na význam těchto činností a samotného kojení ve smyslu neohodnocené
tělesné práce. Tyto činnosti jsou prací výhradní a vzhledem k exkluzivitě kojení je nelze
delegovat. Ženy následně ve výpovědích uváděly, že měly pocit spíše chodící výrobny
mateřského mléka a samotná rétorika vzniku interakčních vazeb se vytratila (Stearns 2009:
69-70).
Jedinou možností jak delegovat část této práce, je odsávání mateřského mléka a
možnost participace ostatních na krmení novorozence. Odsáváním je však opět zatížena
matka a musí pracovat se svým tělem. Matky z rozhovorů Stearns dávaly přednost modelu
částečné participace prostřednictvím odsátého mateřského mléka z lahve, před zavedením
mléka umělého. Zdá se tedy, že nutriční význam mateřského mléka je důležitějším faktorem,
než dodržení všech zásad stran laktační propagace, jako například budování specifických
vazeb. Cindy Stearns se snaží vynést na světlo fakt, že kojení je tělesná a výhradní práce,
která si zaslouží větší pozornost a společnost i lékařská hegemonie potřebují tuto zpětnou
vazbu. Stearns chce pomocí kvalitativních výzkumů ukázat, že dlouhodobé kojení je spíše
bonusem a následky mohou být horší než benefity. (Stearns 2009: 74-78)
3.3.4 Lékařská hegemonie a medicínský diskurz
V této krátké kapitole bych ráda zmínila odlišný přístup lékařské hegemonie a
medicínského diskurzu ke kojení samotnému. Z dostupných popsaných výzkumů a zdrojů
stran feministické kritiky vyplývá, že samotný přístup lékařů k problematice kojení je
založen pouze na ověřených biologických principech funkčnosti lidského těla. Lékaři tedy
ke kojení přistupují bez toho, že by mu připisovali nějaký větší spirituální či psychologický
význam. Na jejich lékařských výzkumech však staví laktační komunity, které se tak snaží
rozšířit diskurz kojení o to, co lékaři dle nich již nemohou zajistit. (Wall 2001: 594) Linda
Blum (1993) tento přístup ze stran lékařské hegemonie popisuje jako androgynní. Znamená
to, že medicínský diskurz nepřisuzuje kojení žádnou větší hodnotu než tu, že jde o vhodné
nutriční složení mateřského mléka pro novorozence tak, aby prospíval. O vzniku vazeb a
jiných specifických významech se v medicínském diskurzu nehovoří. V tomto případě je
tedy dostačující, pokud by žena odsávala mateřské mléko a podávala jej z láhve. Tento
přístup však není zcela podporován ze stran laktačních komunit a jejich prezentace kojení,
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jelikož prostřednictvím krmení z lahve nedochází ke zmiňovaným interakčním vazbám,
jejichž přítomnost prezentuje současná norma kojení. (Blum 1993: 302)
Přisuzování vyšších principů vztahujících se ke kojení na rozdíl od prostého
lékařského nutričního či funkčního přístupu pak následně vede k exkluzivitě a v některých
případech k určité izolaci matek, tedy k omezení jejich svobody směrem k domestikaci, jak
jsem již popsala v předchozích kapitolách. Dle Lindy Blum toto období odloučení od širší
společnosti pomáhá překlenout právě široká základna pracovnic, dobrovolnic a laktačních
poradkyň, jež tvoří určitou komunitu a poskytují poradenství a podporu v tomto období.
(Blum 1993: 304)
Jacqueline Wolf (2006) shrnuje průzkumy mínění pediatrů z konce 90. let 20. století
v USA. V té době již byly v platnosti doporučení o šestiměsíčním výlučném kojení a
doporučení o kojení, pokud možno, co nejdéle. V těchto průzkumech lékaři nespatřovali
velký rozdíl mezi kojením a krmením náhradami mateřského mléka, jelikož jejich zájmem
je především prospívání dítěte. Dále se v těchto průzkumech ukázalo, že lékaři nedisponují
dostatečnou znalostí technik kojení či problémů vznikajících při kojení. Tato neznalost dle
Wolf mohla sloužit také jako podnět k tomu, aby se jí ujala feministická podpora kojení
spolu s iniciativou za účelem propagace kojení. Absence lékařských znalostí o kojení
vytvořila jistou možnost pro rozvíjení nového přístupu ke kojení a mateřství. V tomto smyslu
se jedná opět o stejnou reakci, kterou jsem zmiňovala v souvislosti se vznikem La Lache
League, tedy tehdejší reakce na nezájem o ženy v medicínském diskurzu, který vyústil
v sepsání svépomocné příručky Our Bodies, Our Selves. (Wolf 2006: 398-399) V tomto
případě však dochází k jisté desinterpretaci původních záměrů. Hlavním záměrem bylo
vymanit se z laxního přístupu a mužské dominance lékařské hegemonie. Tím měla být volba
a zejména právo rozhodovat o vlastním těle, rozhodovat o tom, jakým způsobem budou ženy
kojit své děti nebo ke kojení přistupovat. Nejednalo se o výhru práva žen kojit své dítě, ale
jednalo se o snahu získání práva na autonomní rozhodnutí, jak budou ženy kojit své dítě.
(Bartlett 2005: 167)

3.4

Feministická podpora kojení
Feministická podpora kojení vychází z nedostatečného zájmu lékařů/ek o ženy a to

zejména o problematiku kojení, jak jsem již zmínila v předchozí kapitole. Feministická
kritika esencialismu, který u prezentace kojení a intenzivního mateřství vzniká, je pouhou
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částí feministického přístupu. Část feministického spektra nadále stojí za argumenty
vyzdvižení ženství prostřednictvím jedinečných aspektů reprodukce jako je porod, kojení a
mateřství. Feministická politika v diskurzu mateřství a kojení se tak rozděluje na politiky
rovnosti a politiky rozdílu. (Blum1993: 302)
V přístupu politiky rozdílu feministická aktivita souzní se snahou podpory kojení tak,
jak ji od počátku propaguje La Leche League a dnes již mnoho jiných laktačních komunit
na podporu kojení. Od roku 2005 se pořádají pravidelná roční setkání Breatsfeeding and
Feminism International Conference (Mezinárodní konference o kojení a feminismu), kde se
v diskuzích hovoří o světových problémech podpory kojení. Cílem těchto setkání je
diskutovat o možnostech řešení těchto problémů tak, aby se situace celosvětově přiblížila
normě kojení dle doporučení Světové zdravotnické organizace (viz kapitola Mezinárodní
strategie podpory kojení) a dle propagace kojení jak ji dělá La Lache League. Na kojení je
zde nahlíženo z mnoha intersekcionálních hledisek, které by mohly být překážkou
feministické iniciativy v podpoře kojení. Záznamy nejdůležitějších projevů vychází vždy v
konferenčním sborníku. Paige Hall Smith, jež je hlavní editorkou těchto sborníků, v úvodu
sborníku Breastfeeding, Social Justice and Equity (2017) představuje hlavní základy
feministické podpory kojení. Ačkoliv v samém počátku zmiňuje, že konference se zaměřuje
na nerovnosti, jež brání ženám být matkami, jak jimi být chtějí a kojit jak chtějí, tak vzápětí
přichází s tvrzeními o významu ženy jako matky a o důležitosti vzájemné vazby matky
s dítětem. Smith zdůrazňuje význam těchto konferencí pro rozvíjení podpory pracujících
matek, uznání kojení jako reprodukčního práva a přijetí vhodného rámce propagace kojení
tak, aby nevytvářely morální zmatek. (Smith 2017: XIII, XIV)
Smith následně shrnuje stávající podobu feministické podpory kojení a reaguje na
některé vzniklé kritiky propagace kojení. Dle Smith je snahou zaměřit feministické teorie a
feministické výzkumy kojení na zkušenosti žen a na jejich základě nabídnout nový
feministický hlas směřující k podpoře a propagaci kojení. V zájmu je především
sociokulturní, ekonomický, politický a genderový kontext, ve kterém se kojící ženy
rozhodují. Smith si je vědoma kritiky, která vyvstává z nesprávné propagace biologické
determinace kojení (propagace kojení, jako univerzální přirozené vlastnosti každé ženy) i
dopadů morální ideologie společnosti, která vytváří soudy nad kojícími ženami a hodnotí je
podle vzoru dobré matky. Zároveň si je vědoma problematiky výhradní péče a domestikace,
která působí problémy například ženám, které nemají sociální zázemí natolik dobré, aby si
mohly dovolit setrvat doma, a musí aktivně pracovat. Tento problém však řeší pouze
z pohledu žen, jež nemohou v domácím prostředí setrvat z ekonomických důvodů. Otázku
33

zda ženy, které mohou setrvat doma v péči o dítě a kojit, to skutečně chtějí, již neřeší a
přistupuje tak ke kojení v přesvědčení, že o něj má zájem každá žena. Feministická podpora
kojení se má dle Smith zaměřit na vhodnou propagaci kojení směrem k veřejnosti tak, aby
byla kojící matka uznána ve veřejném prostoru bez sexualizace a morálních konotací.
Domnívám se, že ačkoliv je tato snaha o podporu kojících matek důležitá, opomíjený je fakt,
že je zásadní jen pro tu část žen, které se s preferovanou normou kojení ztotožní. V celé
diskuzi absentuje připuštění možnosti, že existují ženy, které skutečně nechtějí kojit nebo
nepřijímají předkládaný model kojení. Smith považuje praxi odsávání mateřského mléka a
podávání z lahve za formu kojení, která je s interaktivním kojením nesrovnatelná. Snahou
Smith je ženy správně podporovat a motivovat a také vhodně informovat společnost tak, aby
se ženy při kojení cítily bezpečně a sebejistě. Nezájem ženy o kojení se tak v očích
feministické podpory kojení interpretuje pouze jako špatná motivace nebo nedostatečná
informovanost a podpora. (Smith 2017: 3-8)
3.4.1 Kojení a veřejný prostor
Problematiku kojení a veřejného prostoru či kojení ve společnosti záměrně zařazuji pod
feministickou podporu kojení, jelikož problémy s tímto související jsou jedním
z jejích hlavních zájmů. Směřování kojících žen do soukromé sféry je problém, jenž
identifikoval oba feministické přístupy v diskurzu kojení. Pro ženy, které chtějí kojit a zvolí
aktivní kojení, představuje kojení na veřejnosti určité bariéry. V této věci se aktivně angažuje
feministická podpora kojení.
Zásadním problémem, který zdůrazňují feministické přístupy podpory kojení i
feministické přístupy podporu kojení kritizující, je společenské vnímání ženského těla a
mateřského těla. Přesněji jde o problém sexualizace ženského těla, specificky ženských
prsou. Ženy tak ve veřejném prostoru musí vyjednávat mezi prezentací ženského těla a
mateřského těla (Bartlett 2005: 67-68). Jedná se o kulturní souboj významu prsou jako
sexuálního objektu a prsou jako nástroje krmení novorozence a symbolu mateřství. (Chase
2017: 193) Aspekty ženského sexualizovaného těla a mateřského těla tak společensky stojí
významem proti sobě, respektive jsou na sobě nezávislé. Ženy tak cítí nepohodlí během
kojení ve veřejném prostoru. (Stearns 1999: 309)
Feministická podpora kojení se snaží reagovat tím, že je potřeba větší společenské
osvěty. Respektive, že pokud z očí veřejnosti mizí pohled na kojící ženu, pak logicky
začínáme tuto aktivitu zasazovat do soukromé sféry. Snahou feministické podpory kojení je,
aby kojící žena byla součástí společenského veřejného prostoru a nikoliv předmětem
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společenské kritiky. K nápravě chce přistoupit propagací a to zejména obrazovou propagací
tak, aby si společenské prostředí osvojilo vnímání kojící ženy jako svoji součást. Také je
jejich cílem více vzdělávat v této oblasti mladé lidi, kteří jako nová generace by následně
mohli již vstupovat do sociálního prostředí s novým přístupem. Tuto prezentaci kojení jako
součást veřejného prostoru a sociálního prostředí směřují zejména prostřednictvím médií a
sociálních sítí. (Austen 2017: 187-190; Chase 2017: 193-197)

4

Shrnutí teoretických východisek
V teoretické části jsem představila formování normy kojení, která je utvářena v mnoha

rovinách, kterými je mezinárodní aktivita v podpoře kojení, jež se promítá i do české
legislativy a utváří tak část normativní podoby kojení. Druhou podstatnou částí normy kojení
je jeho propagace a argumenty (zejména přirozenost celého procesu kojení a kojení jako
biologická vlastnost žen), které stojí jako východisko mé práce, neboť se vůči nim snažím
kriticky vymezit.
Zásadním východiskem mé práce je feministická kritika v diskurzu kojení, která již
popisuje negativní dopady propagace kojení a praktikované normy kojení. Základními
argumenty feministické kritiky jakými jsou: sociálně a kulturně konstruovaná norma kojení,
domestikace žen v souvislosti se současnou propagací kojení a přisuzování univerzální
vlastnosti kojení každé ženě, stojí jako základní kritická východiska, kterými nahlížím na
zkoumaný fenomén normy kojení ve své analýze. V analýze tak nabídnu možnost nahlížet
na kojení tímto feministickým prizmatem v českém prostředí a poskytnu tak zpětnou reflexi
propagaci kojení a normě kojení v České republice.
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II.

5

EMPIRICKÁ ČÁST

METODOLOGIE
V této kapitole bych ráda objasnila, jaké cíle jsem si při svém výzkumu stanovila, jakým

způsobem jsem k výzkumu přistupovala a jak probíhala jeho realizace. Cílem mého
výzkumu bylo postihnout současnou podobu normy kojení v českém prostředí
prostřednictvím zkušeností žen a upozornit tak na možná negativa této normy, která dopadají
zejména na integritu žen. K uchopení tohoto výzkumu jsem tak jednoznačně přistoupila
optikou kvalitativních výzkumných metod, neboť mým záměrem je tematizovat ženskou
zkušenost kojení k pochopení toho, jak ženy nahlíží na principy a mechanismy, které utváří
prostředí, ve kterém se rozhodují. (Reinharz 1992: 126)
Již několikrát jsem avizovala, že na podobu kojení nahlížím jako na normu sociálně
a kulturně konstruovanou. Paradigma, kterým jsem k výzkumu přistupovala, však bylo
trochu obtížné uchopit. K tématu přistupuji perspektivou konstruktivismu, ale zároveň je
mým záměrem narušení současných konstruktů a struktur. Mé paradigma bych tak
identifikovala na pomezí konstruktivismu a kritických teorií. Záměrem bylo postihnout
sociální realitu diskurzu kojení pohledem žen a dát podnět k diskuzi, jež by dominantní
podobu diskurzu narušila. (Guba Lincoln 1994: 108-109) Současně na diskurz kojení
nahlížím feministickým prizmatem a snažím se tak zdůraznit hlas žen tam, kde jej vnímám
jako potlačovaný. (Reinharz 1992: 16) V rámci svého paradigmatu a feministické optiky
výzkumu jsem zvolila jako vhodnou metodu sběru dat rozhovor.
V první fázi jsem přistoupila k metodě formou polostrukturovaného rozhovoru.
Snažila jsem se následně více zamyslet nad tím, co se snažím odhalit či tematizovat.
Zkušenost s kojením je jen určitá část ženské biografie, kterou se snažím postihnout.
Polostrukturovaný rozhovor by mi tak umožňoval více se držet daného tématu pomocí
částečně strukturovaných otázek. Tato metoda by však v konečném důsledku mohla vést
k většímu zevšeobecňování, nedokázala by jít dostatečně do hloubky a nedala ženám
požadovaný prostor. Uvědomila jsem si, že tato metoda není vhodná pro intimitu daného
tématu a snahy dát ženám maximální prostor k sebevyjádření této zkušenosti. Přistoupila
jsem pak k metodě hloubkového narativního rozhovoru, které jsem si osvojila během
přednášek a setkání s doc. Zuzanou Kiczkovou. Hloubkový narativní rozhovor dává
především možnost komunikačním partnerkám k tomu, aby samy konstruovaly svůj příběh
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a sociální realitu. Mám zde možnost dát větší prostor vyprávění, jeho naraci a dostat tak
hlubší či širší kontextuální rámec. Je pro mne podstatné, abych mohla zachytit vlastní postoje
komunikačních partnerek, jejich interpretaci a znovuprožívání dané události. (Kiczková
2006:16-17)
Ačkoliv je má práce vedena z pozice feministické kritiky, pak ji v příbězích a
životních biografiích žen nepředpokládám, ale v mém zájmu je nechat ji z výpovědí
vyplynout. Rozhovor dává možnost nahlédnout do života narátorů/rek, získat jejich pohledy
a myšlenky, nikoliv mé vlastní vnímání okolního světa. Jsem tedy schopna zhodnotit jejich
postoje a neodrážet ve výpovědích ty své. Reinharz se věnuje také otázce, kdo mluví a kdo
naslouchá. Ve feministickém výzkumu se uskutečňování rozhovorů žen ženami jeví jako
možnost navázání větší důvěry, ačkoliv tímto argumentem nechce Reinharz generalizovat.
Je tedy důležité kdo se ptá, pro toho, kdo odpovídá. (Reinharz 1992: 19-23) Julie Swindels
si v této oblasti narativních rozhovorů pokládá ještě další otázku autenticity hlasu, který
mluví. Je nutné připustit, že v rozhovoru není možné postihnout, zda bude žena hovořit
vlastním prizmatem nebo pod vlivem optiky jiné. Snažím se tak poukázat na základní
východisko konstruktivismu a říci, že interpretace našich zkušeností je také utvářena širšími
sociálními konvencemi. (Reinharz 1992: 138-139)
5.1

Výzkumná otázka
V rámci zvolené metody a paradigmatu je nutné také přistoupit ke stanovení

výzkumné otázky. Jako metodu výzkumu jsem zvolila narativní rozhovor, abych mohla
základní výzkumnou otázku pojmout a položit tak, že povede k vyprávění a zároveň nebude
nést náznaky vlivu mé optiky ve výzkumu. Základní výzkumnou otázku, kterou jsem si pro
svůj výzkum formulovala, byla: Jak ženy prožívají období kojení i v případě nekojení
v prostředí ČR?
Přehodnocení výzkumné metody od polostrukturovaného k narativnímu rozhovoru
vedlo k revizi celého mého výzkumného cíle. Uvědomila jsem si, že při snaze o uchopení
sociální konstruovanosti diskurzu kojení, by bylo velmi omezené zaměřit se pouze na otázku
kojení. Bylo potřeba rozšířit perspektivu i směrem k nekojení. Uvědomila jsem si, že jsem
sama koncipovala prvotní záměr výzkumu v duchu mnou vnímaného dominantního diskurzu
tak, že jsem předpokládala aktivní kojení každé narátorky. Ve vzájemně provázaném
procesu formulace výzkumné otázky a výběru výzkumné metody jsem přišla k reflexi vlivu
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dominantního diskurzu na výzkumnou otázku a rozhodla jsem se dát narátorkám maximální
prostor pro sebevyjádření. (Kizcková 2006: 20-22)
5.2

Výzkumný vzorek
Pro výběr svých narátorek jsem využila metodu sněhové koule. (Hartnoll et al. 2003:

19) Nejdříve jsem využila kontakt na dvě pro mne potenciální narátorky, které jsem oslovila
jako první a dohodla s nimi již předběžně naše setkání a předala jim veškeré informace
týkající se výzkumu. Následně jsem prostřednictvím těchto dvou narátorek, které jsem znala
již před výzkumem, začínala získávat kontakty na další možné narátorky. Výzkumný vzorek
byl tak více náhodný než mnou zcela cílený. V průběhu sběru nastala situace, kdy přes
vzájemnou dohodu o poskytnutí rozhovoru se z organizačních a osobních důvodů u
některých narátorek rozhovor nekonal. Podařilo se mi tak celkem uskutečnit osm rozhovorů
z původně smluvených deseti.
Kritérium výběru výzkumného vzorku byla zkušenost žen s kojením či nekojením,
respektive zkušenost s krmením novorozence od porodu. Jiná konkrétní kritéria jako je počet
dětí, věk, sociální zázemí, etnicita a jiné intersekcionální hledisko pro mne nebylo v tomto
výzkumu zásadní. Tím, že jsem narátorky získala pomocí dvou sněhových koulí, se tak
výzkumný vzorek vytříbil spíše sám, než že bych jej záměrně cílila. Za součást výzkumu
považuji dále definovat svůj výzkumný vzorek na základě některých intersekcionálních
aspektů, ačkoliv pro mne ve výzkumu tyto faktory nebyly nosné. Svůj výzkumný vzorek
bych však ráda určitým způsobem definovala. Limity mého vzorku by tak mohly sloužit jako
inspirativní podněty pro rozšíření mého výzkumu jinými směry.
Mé

narátorky

byly

středoškolského

a

vysokoškolského

vzdělání.

Ze

socioekonomického hlediska bych výzkumný vzorek definovala jako střední třídu. Jednalo
se o bílé ženy, které se narodily a současně žijí v České republice. Všechny mé narátorky
byly biologickými matkami svých dětí, čímž chci pouze uvést, že všechny narátorky své děti
porodily a samy sebe genderově definovaly jako heterosexuálně orientované.
5.3

Medailonky mých narátorek
V této kapitole bych ráda krátce představila své narátorky, které mi dovolily

nahlédnout do intimní části svého životního příběhu. Narátorky představuji tak, jak se ony
samy představily v rámci výzkumu. Tímto se snažím říci, že jsem v některých případech
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aktivně nepátrala po detailech jejich osobního života ani po údajích o nich samotných.
Ačkoliv by se mohl tento postoj jevit v rámci výzkumu jako nedostatečný, je důležité se ptát,
jaký byl záměr mého výzkumu. Věk, vzdělání, rasa či sociální postavení nebylo předmětem
mého výzkumu ani jeho kontext či ukazatel. Intersekcionální aspekty chápu jako možný
vlivný faktor v diskurzu kojení, ale v tuto chvíli nebyly předmětem mého výzkumu.
Narátorkám jsem tak ponechala prostor nejen ve vyprávění svého příběhu, ale i v tom, jaké
informace o sobě chtějí poskytnout. Jejich medailonky jsou anonymizovány.

Barbora
Báru jsem poznala prostřednictvím kontaktu své přítelkyně a taktéž mé narátorky.
Bára byla velmi milá a ochotná a v počátku byla ohledně rozhovoru mírně rozpačitá. Během
vyprávění však nervozita opadla a Bára ráda popsala svůj příběh. V současné době žije se
svým manželem a dcerou Evou (3 roky) v rodinném domě u velkého města. Bára během
výzkumu byla těhotná a připravovala se tak na příchod své druhé dcery. O to intenzivněji se
v jejím příběhu projevily úvahy o jejím přístupu ke kojení.
Karolína
Karolínu jsem znala ještě před zahájením výzkumu a byla jednou z prvních osob, jež
jsem oslovila. Její přístup k reflektování sociálních událostí a vlastních životních postojů je
velmi upřímný. Karolína tak hovořila naprosto otevřeně s jasným postojem. V současné
době žije se svým manželem a 3 dcerami (Šárka 5 let, Monika 3 roky a Adéla 10 měsíců)
v rodinném domě. Zkušenost se třemi porody v různých porodnicích tak dal Karolíně
možnost provést ve svém příběhu velké srovnání. Karolína je pracovně aktivní po celou dobu
své rodičovské dovolené se všemi dcerami pracuje stále na částečný úvazek.
Lenka
Lenka žije v domácnosti se svým manželem s dcerou Kamilou (5 let) a synem
Dominikem (3 roky). Lenku jsem poznala prostřednictvím svého výzkumu a pomocí
kontaktu jiné narátorky. Lenka hovořila s maximální otevřeností. O kojení se zajímá,
tématika tohoto diskurzu se odráží i v její práci právničky. Lenka kojila své děti dlouhodobě
do věku dvou let i déle. Mateřské mléko má pro ni velký význam.
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Michaela
Michaelu jsem získala prostřednictvím sněhové koule. S Michaelou jsem se ve svém
životě již párkrát letmo střetla, nebyl to tedy náš první kontakt, což trochu uvolnilo prvotní
napětí. Michaela v současné době žije ve společné domácnosti s manželem a dcerou
Nikolkou (6 let). Michaela pracuje na zkrácený úvazek, její dcera Nikola částečně navštěvuje
školku. Michaela svou dceru kojila a chtěla ji kojit kvůli významu mateřského mléka.
Samotné kojení tak vnímá hlavně z důvodu výživy.
Nela
Nelu jsem znala již před zahájením výzkumu. Obrátila jsem se na ni, jelikož jsem
věřila, že její příběh bude v rámci mého výzkumu podstatný. Ačkoliv jsem znala některé
detaily jejího života, její příběh mě překvapil. Uvědomila jsem si, že člověk získá během
rozhovoru mnoho postojů a detailů, které se z běžné konverzace jinak vytrácejí. Nela
v současné době žije v bytě rodinného domu s manželem a dvěma syny Nikolasem (4 roky)
a Pavlem (1 rok). Příležitostně se podílí na některých pracovních projektech v zaměstnání,
které vykonávala před nástupem na rodičovskou dovolenou. Na své kojení svých dětí se
velmi těšila. Komplikace, kterými prošla, výrazně ovlivnily její pohled a přístup ke kojení.
Šárka
Šárka v současné době žije se svým partnerem a jejich synem Martinem (3 roky).
Šárka je velice pracovně aktivní, je jednatelkou své společnosti. Práce a ekonomická
nezávislost je pro Šárku velmi důležitá po téměř celý její život. Šárka byla v rozhovoru velmi
otevřená a uvolněná. Na počátku kojení prožívala smíšené pocity, neboť prsa vnímala ve
významu sexuality. Vyjednávala tak s novým pohledem na své tělo. V kojení však setrvala
vzhledem k jeho ekonomickým a nutričním výhodám.
Zuzana
Zuzanu jsem získala pro svůj rozhovor taktéž prostřednictvím jiné narátorky. Zuzana
v současné době žije s manželem ve společné domácnosti se svými dvěma dětmi. Zuzana
pracuje na částečný úvazek a setrvává v péči o děti. V tématu kojení byla velmi sdílná a
otevřená a přistupovala k němu s jistým nadhledem a humorem. S tímto nadhledem
přistupovala i ke komplikacím, které během kojení zažívala.
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Dana
Dana žije v rodinném domě se svým manželem a 2 dětmi. Zároveň s péčí o děti se
snažila být stále pracovně aktivní a udržet si svou právnickou praxi. Své děti kojila
dlouhodobě do věku kolem dvou let a tvrdí, že ke kojení i k výchově přistupuje podle
vlastního uvážení a nikoliv podle svého okolí. Danu jsem pro svůj rozhovor získala
prostřednictvím sněhové koule, jako většinu svých narátorek. Kojení má pro Danu velký
význam po mnoha stránkách.
Zde bych chtěla Daně poděkovat, že se se mnou o svůj příběh podělila a vnesla mnoho
nových pohledů na samotné mateřství a rodičovství, které jsem si odnesla. Podělit se se
mnou o svůj příběh nemuselo být pro Danu lehké, jelikož hovořila o zkušenosti s
dlouhodobým kojením tří dětí. Její prostřední dítě však zemřelo a já si velmi cením toho, že
mi rozhovor poskytla.

5.4

Etika výzkumu
Své narátorky jsem informovala o podobě, průběhu a účelu rozhovoru již během

prvního oslovování a kontaktu tak, aby narátorky znaly podstatné náležitosti a mohly tak
samy informovaně určit, jak na prosbu o rozhovoru odpoví. První informací, kterou jsem
předávala, bylo stručné představení mé osoby, výzkumné otázky, průběhu rozhovoru a
anonymizace osobních údajů. Vždy jsem také dopředu avizovala, o jaký druh rozhovoru
půjde. Chtěla jsem, aby narátorky věděly, že nebudou muset odpovídat na žádné specifické
otázky a že můj zájem tkví v jejich vyprávění. Zároveň jsem vždy v počátku naší
komunikace uvedla, že záznam takového rozhovoru je pořizován na nahrávací zařízení.
Narátorky tak při našem setkání již věděly základní informace. V průběhu setkání jsem
jim znovu vše důkladně vysvětlila a požádala o podepsání informovaného souhlasu, který
jsem s nimi prošla. Narátorky byly seznámeny s anonymizací údajů, které by mohly vést
k jejich identifikaci a tím, jakým způsobem bude s nahraným záznamem nakládáno. Ujistila
jsem je, že mne mohou kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na
informovaném souhlasu a dále jsem jim vysvětlila, že mají možnost rozhovor kdykoliv
ukončit, nemusí odpovídat na mé doplňující otázky nebo mohou kdykoliv ukončit
vzájemnou spolupráci a nepodílet se tak na tomto výzkumu.
Základní otázkou, kterou jsem navozovala vyprávění, byla základní výzkumná otázka,
tedy: Jak jste/jsi prožívala své období kojení nebo nekojení od počátku, tedy od porodu? Při
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představování své osoby jsem vždy uvedla i obor, který studuji, představila jsem výzkumnou
otázku, ale záměrně jsem nesdělovala feministickou optiku mé práce, případně jsem ji na
dotaz sdělila na konci našeho setkání. Bylo to z obavy z možného ovlivnění výpovědí mých
narátorek.
Zde bych ráda tak zdůraznila svou pozici ve výzkumu. V rámci výzkumu jsem se
považovala za insiderku z mnoha důvodů. Mé narátorky i já jsme v podobném věku i
rodinném postavení. Sama jsem matkou dvou dětí ve věku tří a pěti let. Má zkušenost
s kojením byla natolik specifická, že mne inspirovala k sepsání této diplomové práce a vedla
mne k realizaci mého výzkumu diskurzu kojení. Během své zkušenosti s kojením jsem si
uvědomila, nakolik je podoba kojení normou, která se mi jevila jako silně sociálně
konstruovaná, nežli přirozená. Zároveň jsem při své zkušenosti pocítila určitý tlak v
požadavku na to, abych kojila a můj vlastní postoj v otázce kojení byl tak upozaďován,
přehlížen nebo zůstal nepochopen. Nepochopení pak pramenilo z rozhodnutí kojení ukončit,
kdy argumenty, které mne k tomuto kroku vedly, byly v rozporu se současnou propagací
kojení. Pocítila jsem tak společenské stigma matky, jež upřednostnila své zájmy (zájmy
svého tělesného a duševního zdraví) nad zájmy kojení (nikoliv dítěte).
Během rozhovoru mi pozice kojící matky umožňovala navozovat vzájemnou důvěru,
lépe ponořit do běžného rozhovoru a reagovat během rozhovoru na výpovědi mých
narátorek, aktivně jim naslouchat a vhodně podněcovat k vyprávění. Věřím, že se mi pomocí
této pozice podařilo dostát mocenské rovnováhy ve výzkumu subjekt-subjekt vůči mým
narátorkám. (Kiczková 2006: 20) Pozici tak vnímám přínosnou hlavně z hlediska důvěry,
kdy mi narátorky byly ochotné sdělit mnoho ze svého příběhu své životní etapy kojení.
5.5

Průběh rozhovorů
Jak jsem již avizovala, své narátorky jsem získala zejména prostřednictvím tzv.

sněhové koule. Nejdříve jsem pro svůj rozhovor oslovila dvě přítelkyně. Ty následně
poskytly kontakty na jiné narátorky, a tímto způsobem se mi podařilo uskutečnit již
zmíněných osm rozhovorů. (Hartnoll et al. 2003: 19)
Každé narátorce jsem vždy poskytla možnost zvolit si místo a čas setkání, nejen
abych narátorce vyšla vstříc, ale strategie narátorek ve výběru místa i času může poskytnout
mnoho informací, které považuji za součást výzkumu. Velká část rozhovorů se tak
uskutečnila v prostředí restaurací či kaváren. Důvody zmiňované pro výběr tohoto prostředí
bylo zejména vyvázání se z domácího prostředí, tedy aby na dané téma měly narátorky klid.
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Měly obavy, že domácí prostředí a přítomnost dětí či manžela by neposkytly vhodné a klidné
prostředí na vyprávění jejich příběhu. Pouze dva rozhovory se odehrály mimo kavárenské
prostředí - jeden se uskutečnil u narátorky doma a druhý v kanceláři v jejím zaměstnání.
Rozhovory probíhaly po dobu čtyř měsíců, a to od ledna do dubna 2018. V kontaktu
se svými narátorkami jsem byla již od listopadu 2017. Vzhledem k rodinnému vytížení před
obdobím vánočních svátků jsme po domluvě s každou narátorkou ponechaly naše setkání až
po Novém roce. Rozhovory měly odlišné délky, a to od 40 minut po hodinu a půl. Do
některých rozhovorů vstoupily vnější vlivy, které rozhovor ukončily. Příkladem uvedu, že u
jednoho z rozhovorů bylo nutné ukončení, jelikož narátorka byla odvolána do školky
z důvodů nevolnosti dcery.
Rozhovory se odehrávaly buď v dopoledních hodinách, kdy narátorky měly možnost
své děti nechat v mateřské škole, nebo v pozdějších odpoledních až večerních hodinách, kdy
děti byly již uložené ke spánku. Sama jsem vzhledem ke svým dvěma malým dětem
inklinovala k tomuto časovému schématu, ačkoliv jsem byla připravena se přizpůsobit
narátorkám. Dá se tedy konstatovat, že jsme si vyšly vzájemně vstříc.
Mám-li zhodnotit samotný průběh rozhovorů, tak přístupy narátorek byly různé.
V některých případech jsem zaznamenala prvotní stud nebo spíše nervozitu, která velmi
krátce poté opadla, jak narátorka začala své vyprávění. Ačkoliv narátorky hovořily otevřeně,
někdy panovaly obavy z hlasité konverzace a nechtěly, aby byl náš rozhovor příliš slyšet.
Všechny narátorky mluvily z mého pohledu otevřeně a mnohdy jsem nabývala dojmu, že se
na tyto jejich zkušenosti nikdy nikdo neptal, a tak byly velmi rády, že mohou někomu sdělit,
jak prožívaly období kojení. Tento postřeh mi vnukl myšlenku, že ženy skutečně nemají
příliš šanci vyjádřit své postoje vůči současné podobě a přístupu ke kojení. Dvě z mých
narátorek vyjádřily prosbu, zda bych se z počátku mohla více ptát. Nevěděly, jakým
způsobem by mělo jejich vyprávění vypadat. U jednoho rozhovoru jsem si tak vypomáhala
nejen otázkami, ale vlastní zkušeností, kdy jsem uvedla příklad vyprávění svého příběhu a
následně jsem je vyzvala, aby mi narátorka sdělila svou zkušenost tak, jak to cítí a vnímá
ona sama. Zde bych ráda uvedla, že téměř všechny narátorky mě na konci našich rozhovorů
požádaly, abych jim sdělila svou zkušenost, která mne inspirovala k sepsání této diplomové
práce. Kromě zmiňovaných dvou rozhovorů, kdy jsem se snažila více narátorky rozmluvit,
jsem všem poskytla svůj příběh na konci našeho setkání. Cítila jsem, že je správné, aby
narátorky znaly moji zkušenost, která mne k setkání s nimi vedla, a zároveň bylo pro mne
přínosné, že jsem ji sdělila, vyjma jednoho rozhovoru, na konci setkání, a to z důvodů mých
obav, abych narátorky neovlivnila svým příběhem.
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Důležitým postřehem pro mne byly reakce na moji zkušenost s kojením, kdy
narátorky mnohdy začaly přehodnocovat některé své postoje, které během jejich rozhovorů
zazněly. Ujistila jsem se tak, že sdělování si vzájemných zkušeností a jejich vzájemné
reflektování dává podnět k diskuzi, kterou podkládám za potřebnou.
Během svých rozhovorů jsem se snažila držet zásad, které jsem si odnesla
z přednášek doc. Zuzany Kiczkové. Snažila jsem se dát narátorkám zejména prostor a
podněty k vyprávění tak, abych minimálně zasahovala do narace jejich příběhu. Moji snahou
bylo navodit vzájemný vztah důvěry, což se mi – doufám - vzhledem k mé pozici ve
výzkumu podařilo. Mým cílem bylo nehodnotit, nepřerušovat a naslouchat vyprávění.
Ačkoliv jsem mnohdy odcházela z rozhovoru s domněnkou, že se mi podařilo do výpovědi
nezasahovat, při následné transkripci jsem bohužel našla momenty, kdy jsem zjistila, že
práce výzkumníka/ce je také o praxi a každým rozhovorem se učíme. Proto byl znát rozdíl
mezi rozhovory na začátku a na konci mého výzkumu. Uvědomila jsem si, jak je správná
práce výzkumníka/ce důležitá a že je třeba si určité dovednosti osvojit. (Kiczková 2006: 2021)
Téma kojení se v mnoha ohledech ukazovalo jako velmi intimní téma. I přes
vnímanou intimitu byly mé narátorky otevřené a sdílné. V okamžiku, kdy jsem zahájila svůj
výzkum, jsem si jisté intimity byla vědoma, během svých rozhovorů jsem však narážela i na
témata, jež byla pro narátorky citlivá, a vyvolávala mnohé emoce. Zjistila jsem, že nelze
dopředu předpokládat, jak budou rozhovory probíhat. Během výzkumu nenastanou
okamžiky, kdy je výzkumník/ce konfrontován se silnými emocemi nebo s prožitky, které na
nich samotných zanechají emocionální dopad. (Kiczková 2006: 22)
5.6

Metody analýzy dat
Před zahájením analýzy dat jsem se snažila znovu si zpětně uvědomit, jaký typ

rozhovoru jsem vedla. Jestliže jsem zvolila metodu narativního hloubkového rozhovoru, kdy
zkoumám část biografie žen, specificky životní období kojení, pak musím zvolit vhodnou
metodu analýzy dat. Zkoumám-li prostřednictvím narativních rozhovorů konstruování
současných diskurzů očima narátorek, pak je nutné zvolit takovou metodu analýzy dat, která
naraci jejich příběhů dokáže interpretovat vhodným způsobem. Při analýze rozhovorů
neusilujeme o pouhé popisné zobrazení toho, co se událo, ale při jeho vyhodnocování
bychom měli jít za strohý popis událostí. (Dilley 2004: 130)
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Rozhovory jsem převáděla do transkripcí, tedy přepisů, průběžně, ke každému přepisu
si utvořila biogram narátorky a protokol, který sloužil jako zápis celkového průběhu
rozhovoru, kde jsem zanesla své poznámky, které jsem si zapsala během realizace
rozhovoru. Tím jsem vždy získala ke každé transkripci další kontexty, které s rozhovory
souvisely. Snažila jsem maximálně dodržet korektnost a zachování a uchování řeči
v transkripcích tak, abych pomocí transkripce mohla pracovat s tím, co skutečně narátorka
vyjadřuje a nikoliv s tím, co si myslím, že vyjadřuje. Zachování autenticity výpovědi je však
vždy složité. I při úpěnlivé snaze o předání výpovědi v maximální autentické podobě se při
nanalýze rozhovorů vždy vytrácí i kontext neverbální. O to více jsem cítila potřebu pracovat
s výpovědí tak, jak byla doslova vyřčena a zaznamenávala jsem si i postřehy, které řečí
vyjádřit nelze. (Reinharz 1992: 39-41) Transkripce bylo nutné následně vhodně analyticky
uchopit.
V počátku jsem k analýze dat přistoupila metodou inspirovanou zakotvenou teorií.
Započala jsem tedy analyticky proces s přepisem narátorek a snažila se dát prostor tomu,
aby mi svou výpovědí samy vyjádřily zkoumaný fenomén svým pohledem. (Strauss, Corbin
1998: 14) Jednotlivé transkripce jsem převáděla po určitých částech do tabulkového
procesoru Excel. Každému úseku vybrané výpovědi jsem přiřazovala otevřené kódy a
poznámky. Zároveň jsem si vytvářela seznam kódů, kdy u některých jsem si jejich popisem
ujasňovala, jakým způsobem tento kód definuji. Po převedení třech rozhovorů do této formy
jsem pociťovala, že tento proces je velmi nepřehledný. Pátrala jsem tak po jiném způsobu
jak kódování realizovat. Nakonec jsem ke kódování transkripcí rozhovoru přistoupila
pomocí programu QDA Miner lite. Tento program je bezplatnou omezenou verzí programu
určeného pro účely analyzování kvalitativních výzkumů. Ačkoliv je jeho bezplatná forma
omezená, byla pro rozsah mého výzkumu více než dostačující. Zahájila jsem tedy proces
kódování znovu. Program mi umožňoval pracovat rovnou s transkripcí a kódy tak vpisovat
přímo k textu. Zároveň jsem měla přehlednou mapu svých kódů stále k dispozici vedle
transkripce. Program také umožňuje kódovat na několika úrovních. Otevřené, axiální a
selektivní kódování, které popisují Strauss a Corbin, tak probíhalo zároveň, jelikož jsem
měla možnost strukturu kódů neustále třídit a proměňovat jejich seskupení. Otevřené kódy
jsem tak zároveň řadila pod axiální kategorie, a vytvářela tak jistou kostru vztahů a vazeb ke
zkoumanému fenoménu. (Strauss, Corbin: 1998 53-99)
V průběhu tohoto procesu jsem vypozorovala, že své kódy popisuji spíše tematický a
tak pracuji i s textem. Například kód popisující kojení na veřejnosti, pro mne od počátku
tematický okruh, který jsem ponechala stranou axiálního kódování. Po dokončení axiálního
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kódování jsem se pokoušela vytvořit určitou linii vztahující se k fenoménu. Tato snaha se
v konečném důsledku ukázala jako neefektivní pro výstup mé analýzy. Axiální kódování mi
poskytlo určitou kontinuitu a kontexty kolem témat, které se mi jevily jako nosné.
V konečném důsledku jsem tak provedla analýzu inspirovanou zakotvenou teorií společně
s analýzou tematický nosných kategorií. K té jsem přistoupila formou převedení axiálního
kódování do přehledné tištěné podoby všech kódu i s axiálním členěním. Každý kód nesl
jednotlivé pasáže transkripcí rozhovorů narátorek a jejich jméno. Zde jsem začala pracovat
formou manuálního označování témat a vytváření tematických konceptů a map. Axiální
kódování mi tak dávalo možnost zasazovat jednotlivá témata do souvisejících kontextů,
respektive vazeb. Ačkoliv samotná analýza je z významné části tematický řazená, pak
axiální kódování mi dalo možnost hovořit o vazbách mezi tématy a jejich návaznosti ve
smyslu důsledků či příčin. Pro získání hlubšího poznání normy kojení očima mých
narátorek, bylo tematické uchopení analýzy na základě podobností vhodnější pro strukturu
interpretace analytických zjištění. Věřím, že díky axiálním kódům se z analýzy nevytratila
určitá kontinuita, neboť konečná analýza nese známky obou přístupů.
Coffey a Attkinson o přístupu k analýze hovoří tak, že kódování nám dává možnost
uchopit kódy k vyobrazení určitého fenoménu. Následně jsem schopni sesbírat příklady
fenoménu, který analyzujeme na základě odlišností, podobností a nuancí se v něm
objevujících. Nejde o sumarizaci podobností a odlišností, ale o vzájemné souvislosti a vazby,
abychom mohli jev uchopit novým pohledem. Nejde o pouhou sumarizaci, ale o snahu jít
více do hloubky, za získaná data a utvářet tak teorie a koncepční rámce. (Coffey, Attkinson
1996: 29-30) Teprve propojení dvou technik analýzy mne ujistilo, že jsem schopna
adekvátně analyzovat výpovědi mých narátorek a předat jejich pohled v adekvátním
analytickém výstupu.
Ačkoliv jsem nepracovala jen s jednou metodou analýzy dat a inspirovala se více
způsoby, pracuji s myšlenkou, že zkoumáme-li lidské příběhy, které mají určitý biografický
rozsah, pak je není možné striktně pojímat jen jedním prizmatem a vždy musíme dbát na to,
co se snažíme pohledem naratorů/rek předat. Umut Erel ve svém výzkumu biografií
migrantek popisuje možné přístupy, jak biografické a narativní rozhovory číst a jak k nim
přistupovat. Jedním z nich je strukturální čtení narativních rozhovorů, kdy dostáváme
podobu událostí, jež se odehrály a jsme schopni interpretovat dopad sociálních událostí na
naše narátory/ky. Druhým přístupem, kterým navazuje na první strukturální čtení, je čtení
kulturní. Erel kulturním čtením popisuje postup, jakým narátoři/ky sami konstruují sociální
prostředí svou optikou, jaký smysl přiřazují své zkušenosti. (Erel 2007) Ve svém přístupu
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k interpretaci rozhovorů jsem využila oba tyto přístupy, neboť zkoumám biografii žen a je
nutné nahlížet na zkoumaný fenomén mnoha směry. Větší důraz jsem však kladla kulturnímu
čtení a zaměřila se tak na to, jak narátorky samy konstruují sociální realitu.
Ačkoliv můj analytický postup může působit komplikovaně, věřím, že se mi pomocí
více nástrojů a optik nahlížení na příběhy mých narátorek podařilo vytvořit vhodnou formu
prezentace zkoumaného fenoménu a interpretace vyprávění narátorek.

6

ZKUŠENOST S KOJENÍM OČIMA ŽEN. ANALÝZA
V analytické části představím normu kojení pohledem mých narátorek. Nejprve se

zaměřuji na samotné rozhodování žen v otázce kojení (6.1. Nepřítomná volba), kde a zda se
ženy vůbec ve věci kojení mají možnost rozhodnout nebo se podřizují normě kojení.
Následně se v kapitole 6.2 (Naučme se přirozeně kojit) věnuji prvním zkušenostem narátorek
s kojením a představuji tak kojení jako dovednost a jeho propagaci jako idealizovanou,
neboť vyvolává u mých narátorek pocity, že kojení je možné zaručit na základě biologické
vlastnosti možnosti se kojení učit jako dovednosti. Kapitola 6.3 (Vliv kojení na vzájemné
vazby matky a dítěte) se zaměřuje na argument propagace kojení, kdy prostřednictvím této
činnosti jsou utvářeny specifické vazby a pouto matky k dítěti. V této části objasním, jak
tento argument reflektují mé narátorky, jaký má pro ně význam a zda je pro ně relevantní,
tedy zda se během jejich zkušeností tyto vazby skutečně odehrávaly či nikoliv. Ukážu tak,
že vazba s dítětem vzniká mnoha způsoby a kojení je vnímané jako forma krmení
novorozence.
V následující části se věnuji kojení, jako tělesné práci a určitému druhu sebeobětování
(6.4 Vyvlastnění těla). Následně navazuji na proměny přístupu ke kojení v průběhu času
prostřednictvím příběhu narátorky Nely (6.5 Změna postojů, jako následek zkušenosti
s kojením), jejíž zkušenost výrazně naruší argumenty propagace kojení o přirozenosti a
dovednosti této činnosti. Důležité části mé analýzy jsou následně vyjednáváním postojů
mých narátorek v souvislosti se svým tělem a kojením ve veřejném prostoru (6.6 Veřejné
kojení očima žen a sexualizace ženského těla) Upozaďováním otců v možnosti podílet se na
péči o dítě z příběhu mých narátorek objasním pomocí exkluzivity kojení a výhradní činností
kojení, kterou mé narátorky popisují (6.7 Mizející otec).
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V poslední části nabídnu podobu současné normy kojení v souvislosti s morální
společenskou ideologií, jež uděluje kritické soudy matkám (narátorkám) ohledně délky a
způsobu kojení (6.8 Sobecké a alternativní matky aneb co je „normální“).
6.1

Nepřítomná volba
V teoretické části jsem několikrát avizovala, že přistupuji k současné propagaci a

podpoře kojení jako k jevům, které jsou sociálně konstruované tak, jak činili někteří
výzkumníci/ce přede mnou. Navazuji např. na Glendu Wall, jež diskurz mateřství i kojení
chápe jako sociálně a kulturně konstruovaný. Wall tvrdí, že konstrukty mateřství a kojení
jsou posilovány konotací významů jako přirozené či biologické vlastnosti žen. (Wall 2001:
592). Kojení chápu jako naturální činnost, ne nutně determinovanou vlastnost žen a zásadně
ne požadovaný atribut mateřství. Anna Mydlilová v rozhovoru pro internetový portál
OnaDnes.cz uvedla, že kojení je přirozené, nikoliv samozřejmé, jelikož polovina žen má
problémy s kojením již od počátku. (Kožová 2007) V příručce o kojení na internetových
stránkách Laktační ligy pak následně uvádí, že tyto problémy jsou pouze následky
nedostatečné znalosti správných technik kojení. (Brožura 2018) Anna Mydlilová uvádí
spojený argument přirozenosti kojení a také kojení jako dovednosti docílené učením a utváří
tak podklad pro kritickou otázku, nakolik je dovednost kojení přirozená. Zájem Mydlilové
se zároveň ubírá směrem k otázce, co by ženy měly dělat pro to, aby kojily, a nikoliv
k otázce, co ženy skutečně dělat chtějí.
V souvislosti s principy feminismu volby je každé rozhodnutí žen respektované jako
autentické, i když je učiněno vědomě pod vlivem společenských očekávání. Vidím zásadní
problém v tom, že pokud nebudeme reagovat na motivy ovlivňující ženská rozhodnutí, pak
je možné, že ženy budou přicházet o svou integritu, o které hovoří i Linda Blum. (Blum
1993: 301) V rozhovorech s narátorkami pozoruji, že ženy se pro kojení nebo pro nekojení
nerozhodují a stávají se pasivními přijímatelkami dominantního diskurzu. Tato počínající
absence volby je patrná již v období před narozením dítěte, a tudíž před první zkušeností
s kojením:
„No, já jsem po tom vlastně ani moc nepátrala, já jsem neměla nic
nastudováno, žádný polohy. Já jsem ani nechodila na žádný kurzy. Já jsem
nechtěla ani nic dopředu vědět, nechtěla jsem to moc zkoumat, prostě jsem na
to nebyla. Takže jsem jim důvěřovala.“ (Zuzana)
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„já jsem na to neměla čas, já jsem se handrkovala s úřadem, protože oni mi
nechtěli přiznat mateřskou. Takže já jsem nějaký kojení ani neměla chuť
studovat.“ (Šárka)
„Já jsem radši nečetla žádnou knihu. A čekala jsem až na tu porodnici.“
(Michaela)
Z příběhů některých narátorek vyplývá absence jakékoliv diskuze a přijímání kojení
jako předpokládané a zcela samozřejmé činnosti, které je čekají. Své rozhodnutí a diskuzi
na téma kojení tak ponechávají až na dobu, kdy kojení nastane, a vyjadřují důvěru ve znalosti
zdravotnického personálu. Zuzana i Michaela navíc vyjadřují vůči dostupnému materiálu o
kojení jistou skepsi a obavu. Domnívám se, že dostupné materiály nechtěly číst proto, neboť
přístup těchto materiálů neodpovídal povaze narátorek samotných. Ty by pak musely
vyjednávat s pocitem, že nesouzní s dominantním přístupem ke kojení. Naznačují tak, že
v našem prostředí chybí materiály o kojení, které by byly rámovány jinak než jako propagace
kojení. Mojí snahou je tak poukázat na mizející diskuzi v otázce kojení. Domnívám se, že
v důsledku absence argumentů, které by nastolily možnost reflexe dominantního přístupu ke
kojení, je ohrožena ženská integrita. O Alison Bartlett (2005) a její teorii morální dichotomie
v propagaci kojení, která působí na ženská rozhodnutí, jsem hovořila již v teoretické části
předkládané práce. Jasné morální označení konání matek jako odpovědnosti nebo
neodpovědnosti či obětování se pro dítě nebo sobectví, pak považuji za další možný motiv,
který vede ženy k pasivnímu přijímání dominantního diskurzu. (Bartlett 2005: 170) Příčinou
se dle narátorek stává zejména argument propagující kojení jako přirozený jev a dovednost,
které se lze naučit.
„Bylo tam [na předporodním kurzu] řečeno, že je prostě asi 2-3 % žen, který
mají jakoby nějakou překážku fyzickou, kdy to nejde, ale že zbytek je spíš o
tom, že nemají ty ženu tu podporu. Nemají jako nikoho, kdo je v tom podpoří,
že pokud by jim to nešlo, tak to nemají s kým řešit a nemají se na koho obrátit
a že je důležitý najít si k tomu ten přístup a nevzdávat to a řešit to. Ale naštěstí
jsem se nesetkala s žádným fanatismem, jako, že když nebudeš kojit, tak to je
to nejhorší, tak to tam nebylo tenhle tlak.“ (Lenka)
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„Ale teď znám v okolí hodně lidí, kteří jsou pro tu laktaci, no prý jen 4 % žen
nedokážou kojit, jinak je to prý jen o tom, že se ženský nesnaží. A tohle když ti
někdo řekne v okamžiku, kdy ty si připadáš strašně, protože ti to nejde a že
nemůžeš, tak je to hrozný. Ale naštěstí jsem se s tím nesetkala v době, kdy to
pro mě bylo aktuální.“ (Nela)
Jsou-li ženy obklopeny rétorikou o tom, že pouze nepatrné procento žen nemůže kojit,
vzhledem k fyzické překážce, pak to může mít zásadní vliv na jejich přístup ke kojení ještě
na počátku před zjištěním, co kojení obnáší a představuje a vyvolává iluzi toho, že kojit
může téměř každá žena. Následně tyto argumenty vnímám jako příčinu některých pocitů
(smutek, sebeobviňování, méněcennost), které ženy prožívaly, pokud se nedostavil
slibovaný či kýžený výsledek, který zaručuje argument dovednosti a snahy.
Lékař Antonín Pařízek s kolektivem lékařů publikovali knihu určenou pro těhotné a
kojící matky, kde identifikoval dvě příčiny, které mohou způsobit, že žena nebude moci
kojit. Těmito překážkami jsou špatné techniky kojení a porucha hormonů působící na tzv.
spouštěcí reflex. Správnou hormonální výbavu má dle Pařízka 95 až 97 % žen. Řečeno
obráceně, pouze 3 až 5 % žen má poruchu hormonální stimulace tvorby mléka, zbylé
problémy související s kojením jsou tak dány pouze jeho technikou, kterou si lze učením
osvojit. (Pařízek et al. 2006: 355)
Ráda bych nyní zůstala u vyjednávání žen, které se odehrává před prvním setkání
s činností kojení. V předchozích odstavcích jsem věnovala pozornost mizející volbě žen
v otázce kojení. Nyní chci zmínit, v jakém kontextu mé narátorky činily svá rozhodnutí,
pokud svou volbu definovaly již před porodem prvního dítěte. Ve výzkumu Haškové byly
všechny participantky rozhodnuté o tom, že chtějí kojit své dítě, již před porodem (Hašková
2016: 68). Narátorky v mém výzkumu zaujímaly ke kojení před první zkušeností s porodem
a kojením dva přístupy. Prvním bylo již zmíněné pasivní přijímání dominantního diskurzu a
druhým bylo souznění s propagací kojení.
„Ale prostě jsem věděla, že kojit chci. Kojit jsem proto chtěla vždycky obě děti,
bylo to pro mě důležitý, a kdyby to asi nešlo, tak by to pro mě bylo asi dost
bolestivý. Už vlastně před porodem během těhotenství jsme chodily na
předporodní kurzy.“(Lenka)
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„Takže ve své podstatě jsem si o tom nezjišťovala nic zásadního a byla jsem
na předporodním kurzu, který byl tímto způsobem alternativně zaměřen, což
znamená, že i ty informace k tomu byly přizpůsobený a vždycky jsem měla
názor takovej, jak ve výchově, tak se to vztahuje k tomu kojení, že dítě samo
nejlépe ví, kdy se chce nakojit.“(Dana)
Dana s Lenkou ve svých příbězích hovořily o kojení v souznění s propagací a
podporou kojení, což interpretuji jako jejich volbu, jež má být zcela respektována. Je
pozitivní, že pokud se ženy rozhodnou přistoupit ke kojení cestou shodnou s prolaktační
propagací, tak mají podporu a zázemí pro to, aby se tímto způsobem realizovaly - třeba
v podobě zmíněných předporodních kurzů. Zatímco Dana s Lenkou pro své vnímání kojení
měly argumentační podporu, pak jiné postoje, které by mohly ženy zaujmout, v důsledku
dominantního diskurzu není slyšet. Absenci alternativní argumentace chápu jako příčinu
následného pasivního přijímání současné normy. V současné době v České republice získalo
titul Baby-Friendly Hospital 65 porodnických oddělení, které se řídí zásadami 10 kroků
k úspěšnému kojení a Laktační liga zároveň disponuje sítí laktačních poradkyň, tištěnými
materiály a telefonickou linkou pro podporu kojících matek. (O LALI 2018) Zázemí pro
rozhodování Dany a Lenky pro kojení tak vnímám jako silné, mohly se o něj argumentačně
opřít. Otázku, kterou si kladu, je, kam či ke komu se mohou obrátit ženy, které s argumenty
podpory kojení nesouzní? Tato otázka byla nejvíce relevantní v příběhu Barbory. Barbora
již první dceru kojila výlučně 6 měsíců a téměř do roka v kombinaci s příkrmy. Nyní čeká
druhé dítě. Stojí tak na prahu vyjednávání, přičemž má o kojení již vlastní určitou představu
a reflektuje vlastní pocity:
„(smích) No já bych to radši nevnímala no. Ale tak jako asi nic jinýho nemůžu.
Nemůžu tam jako přijít a říct: ‚Dobrý den, já nebudu kojit, protože jako
nechci.‛ (smích) To by si asi myslely, že jsem úplně magor.“ (Barbora)
Záměrně uvádím popis neverbálních jevů souvisejících s vyslovením názoru
Barbory. Smích, který v souvislosti s tímto postojem použila, vnímám jako taktickou snahu
o odlehčení při uvědomování si vlastní pozice vůči dominantnímu diskurzu, který vnímá.
Dagmar Schneidrová ve své studii podpory kojení v 90. letech zmiňuje výzkumy, jež hovoří
o problematice kojení z hlediska rozhodování matek o výživě novorozenců před porodem.
Studie, jež autorka uvádí, tvrdí, že nízká důvěra žen ve svoji schopnost kojit je základním
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předpokladem potíží s kojením již od počátku. (Schneidrová 2005:61) V případě Barbory
však není možné hovořit o nejistotě ve vlastní schopnosti, neboť uvádí, že s tvorbou a
složením mateřského mléka neměla při prvním dítěti žádné obtíže. Domnívám se, že Barbora
nevyjadřuje nejistotu či nedůvěru ve vlastní schopnost kojit, jelikož má jednu zkušenost s
kojením již za sebou. Svou tělesnou schopnost kojit již zná a její uvažování tak není známkou
malé sebedůvěry z cesty do neznáma. Předpokládám, že Barbora zde identifikuje existující
normu kojení, uvědomuje si svou pozici vůči této normě a vyjednává o ní.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že současná norma kojení v našem prostředí je
soustředěna pouze jedním podporovaným směrem. Absentuje tak v České republice
argumentační základ pro diskuzi vymezující se vůči tomuto dominantnímu diskurzu?
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že ano. Při psaní této diplomové práce jsem měla možnost
nahlédnout do mnohých zahraničních materiálů v podobě knih, článků a výzkumů
zabývajících se pohledy na diskurz kojení. Na jejich základě konstatuji, že můj výzkum by
mohl a měl být doplněn výzkumem, jenž by se zaměřil na podobu narace dostupných
materiálů o kojení, které jsou k dispozici ženám v Česku. Glenda Wall (2001) provedla
kritickou dekonstrukci vzdělávacích materiálů o kojení v Kanadě a její reflexe těchto
materiálů pak mohla pomoci mnohým ženám v rozšíření jejich pohledu. Za velmi přínosnou
práci v tomto smyslu považuji bakalářskou práci Bohdany Piňosové, která dle mého mínění
velmi dobře vystihuje rétoriku podpory a propagace kojení, kterou je možné u nás sledovat
od 90. let. (Piňosová 2013)
6.2

Naučme se přirozeně kojit
V předchozí kapitole jsem uvedla, že z analýzy rozhovorů vyplývá pasivní přijímání

současné normy kojení ze strany žen. Ty pak následně musí reflektovat svoje vlastní postoje
vůči normě kojení, kterou vnímaly jako společensky požadovanou.

Rozpor mezi

přirozeností kojení a kojením jako dovedností je jeden ze základních bodů feministické
kritiky propagace kojení. Dle Mydlilové (2006), hlavní osobnosti propagace kojení v České
republice, je kojení přirozeným jevem a dovedností zároveň. Dle Pařízka „[t] je tvorba mléka
jedním ze zázraků, kterým nás příroda obdařila a uvádí v úžas dokonalostí a účelností.“
(Pařízek 2006: 356) Pokud kojení nastupuje přirozeně a ještě se jej mohu naučit, je tedy
kojení téměř zaručené. Mění-li se však přístup ke kojení v průběhu historie, jeho
praktikování, jeho podoba, přístup společnosti k němu a ideologie, s kterými se pojí, pak
hovoříme o sociální a kulturní konstruovanosti kojení.
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V současné propagaci kojení se kojení při dostatečné snaze a učení prezentuje jako
téměř zaručené – a následně se tak vytváří idealizovaná představa o kojení. (Stearns 2009:
78) Na nepřítomnou volbu žen v rozhodování o svém přístupu ke kojení a na jejich pasivní
přijímání současné normy může mít vliv i tato idealizovaná představa o tom, že kojení je
téměř zaručené. Ženy tak vstupují do této životní fáze s pocitem, že není třeba na toto téma
vést diskuzi. Příběhy mých narátorek pak naráží na mnoho překážek, respektive na vlivy,
které působí na idealizovanou představu kojení. Kojení se pak v konečném důsledku ukázalo
jako velmi náročná a komplikovaná práce, která nikdy není jen o jednom aktérovi – o ženě
–, ale také o dítěti. Propagovaným ideálem prezentovaná biologická predispozice kojit se
v příbězích narátorek dostává do konfliktu s komplikovanější skutečností. Zpřítomňuje se
zde tedy základní linie feministické kritiky diskurzu kojení, která vyvrací normativní
přesvědčení o tom, že každá žena je schopna produkovat mateřské mléko v optimálním
množství a kvalitě (Wall 2001: 596-597) V této kapitole představuji, v jakých významech se
ve zkušenostech mých narátorek objevuje argumentace přirozenosti kojení.
6.2.1 Prvorodička
Část narátorek, které pasivně přijaly současnou normu kojení a nevedly v otázce
kojení diskuzi před prvním porodem, se tak musely spoléhat na propagované argumenty
záruky kojení (biologická determinace, přirozenost procesu kojení, možnost si kojení osvojit
jako dovednost). Tyto narátorky pak shodně hovoří o tom, že nejdřív se jako neplatná
ukazuje teze o přirozenosti kojení ve smyslu produkce optimálního množství kvalitního
mléka. Následně narátorky přicházejí i o víru ve svou dovednost kojit – ta selhává kvůli
tomu, že ne vždy je k dispozici někdo, kdo tuto dovednost předá, nebo kvůli tomu, že ženské
tělo bude schopno na podněty reagovat. Díky tomu, že část narátorek raději nechtěla nebo
neměla potřebu předem zaujmout postoj k dominantní normě kojení, se pak tyto ženy ocitají
v určitém skoku do neznáma. Doufají, že kombinace přirozené predispozice kojit a
dovednosti kojit, které se v propagaci kojení objevují jako jisté přísliby, vše vyřeší. Většina
mých narátorek měla zkušenosti s kojením vícečetné, tedy měly více dětí. Srovnávaly přístup
prvorodičky s následujícími zkušenostmi, do kterých vstupovaly již s vlastní představou o
tom, jaká je norma kojení, a také s vlastním postojem vůči ní. Nevyjednaný přístup
prvorodičky se stal příčinou přehodnocení postojů vůči kojení.
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„Byla tam taková ta dětská sestra, ale ta měla službu, tak ta tomu nevěnovala
moc pozornost, že jsem třeba prvorodička a že vůbec nevím, jak se to dělá.“
(Nela)
„U prvního dítěte jsem to měla posazený asi úplně jinak než u toho druhýho,
protože celý to těhotenství s tím prvním jsem se těšila na to kojení. Myslela
jsem, že to bude hrozně fajn, že tam bude takový to pouto dítě a matka, víš“.
(Nela)
6.2.2 Podpora kojení v porodnicích aneb kojení nade vše
Ve výzkumu se mi podařilo získat mnoho pohledů žen na podporu zdravotnického
personálu při asistenci s kojením. Z analýzy těchto sebraných dat pak vyplývá, že přístup
zdravotnického personálu je důležitý, pokud se žena, byť z jakýchkoliv důvodů, rozhodne
kojit a v kojení setrvat. Tato část mé analýzy tedy potvrzuje argumenty na podporu kojení,
tedy že podpora zdravotního personálu porodnic má vliv na techniku kojení. Z příběhů
narátorek vyplývá, že pokud žena chce kojit, je vhodné mít odbornou pomoc a poradenství.
To však pouze za předpokladu, že její tělo je schopno produkovat mateřské mléko a dítě jej
aktivně přijímá:
„V porodnici, kde jsem byla, jsou na to kojení hodně vysazený a hodně se
snaží. Tam teda byly sestřičky skvělý, ale hodně na to tlačily a Pavlíka mi
hodně nosily. No a tam to nějak nešlo, neměla jsem vůbec mlíko. Tam to bylo
jako, že tě nepustí, dokud se nerozkojíš. Nevím, jestli to je tak vyhrocený, ale
působí to tak na tebe. Protože si pamatuju, že s Nikim [s prvním dítětem] po
sedmi dnech, kdy jsem téměř nekojila a on se prostě nepřisál, no to do mě jeli
a jeli, dokud se prostě nějak trochu nepřisál.“ (Nela)
Z promluvy Nely je patrné, že i nejintenzivnější učení, nemusí ovlivnit určité tělesné
funkce, vlastnosti nebo spolupráci novorozence na kojení. Kojení se zde jeví jako spíše
individuální záležitost umožněná i omezená jistými subjektivními možnostmi. Z pohledu
propagace kojení se nabízí argument, že Nela nemá dostatečnou vůli nebo se nesnaží. Ta
však před prvním porodem byla rozhodnutá kojit a na kojení se velmi těšila. Její aktivní
přesvědčení, že chce kojit i úpěnlivá snaha za asistence zdravotnického personálu a laktační

54

poradkyně však nedokázaly dosáhnout Nelina očekávání, potažmo slibovaného výsledku,
který propagace kojení nabízí.
Alison Barttlet hovoří v souvislosti s feministickou kritikou kojení o ženském těle
jako o kolonizovaném medicínském diskurzu, přičemž tento diskurs chápe ženské tělo
především z hlediska jeho funkčnosti. Kojení je tak hormonální záležitostí a tělo funguje
jako stroj: po porodu dochází k tvorbě hormonů Prolaktinu a Oxytocinu, který způsobuje
tvorbu nejdříve mleziva a poté mateřského mléka. Bartlett v této souvislosti přirovnává
ženské tělo ke stroji s funkčními součástkami, které při správném dodržení manuálu bude
fungovat. (Bartlett 2005: 41) Ke kojení jako hormonálním funkcím a naučeným
dovednostem přistupují významné osobnosti propagace kojení jako Ina May Gaskin (2011)
nebo Anna Mydlilová (2005). Nelin příběh však naznačuje, že tělo není stroj a i nejlepší
návod nemusí zaručit jeho funkčnost.
Znepokojivý ve výpovědi Nely je tlak, který pociťovala ze strany zdravotnického
personálu. Nela, která v kojení spatřuje velký význam, však vyjádřila obavy, že se podle ní
vytrácí význam jisté pohody a respektu, kdy je důležité, aby dítě i matka byly v klidné
atmosféře. Nátlak, který pociťovala ze strany současné normy kojení, byl pro ni zraňující.
V podobné situaci se ocitla i Michaela:
„Tím, že jsem byla prvorodička vystrašená, tak mě lidi v nemocnici strašili, že
mě nepustí, dokud nebude jíst po těch třech hodinách. Takže jsem po těch třech
hodinách jí třeba i budila, protože ta by spala furt jinak.“ (Michaela)
Michaela popisuje podobné zkušenosti jako Nela, jejich situace se však liší. Ačkoliv
Michaela nebyla zcela dopředu přesvědčena o významu kojení tak, jak ho propaguje
současné hnutí na podporu kojení, tak později popsala, že kojit chtěla a měla zájem kojit i
déle, dokud se nevyskytly problémy. Tyto problémy však nepramenily z její nedostatečné
snahy nebo toho, že by neměla mateřské mléko. Její dcera byla velmi spavá a o kojení
nejevila zájem:
„No já jsem jako samozřejmě kojit chtěla co nejdýl, jenže pak to právě nešlo,
že jo, protože…no…ona neměla potřebu jíst a byl to začarovaný kruh. Protože
já jsem proto pořád odsávala a měla jsem velkou tu tvorbu. Jinak jsem kojila
normálně, přes takový ty kloboučky. V tý porodnici se totiž řešilo, že mám
nějaký ty bradavky…tak mi to tam nosili.“ (Michaela)
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Michaela se tak kromě stresu z toho, že musí své dítě kojit a přimět ho k jídlu, dozvídá, že
příčinou jejího problému můžou být její bradavky. Zdravotnický personál ji přesvědčí
k užívání pomocných kloboučků, které mají situaci zlepšit. Michaela navíc popisuje, že
musela stále odsávat. Chápala, že kvůli velké tvorbě mléka je potřeba jeho přebytky odsávat,
ale tlak, který byl na ni v tomto smyslu v porodnici vyvíjen, si neuměla vysvětlit:
„Mně třeba hrozně vadilo v tý porodnici, že hodně chtěli, abych odsávala. Už
jako nevím, z jakýho důvodu, ale pořád chtěli, abych odsávala. A já jsem tak
odsávala, až mi z toho prostě úplně praskala bradavka a měla jsem tam krev.
Prostě prasklý. Teď tam viděli tu krev, tak mě hrozně seřvali, tak jsme jim
řekla, že mě nutili sami odsávat. Oni, že prý jo, ale to prý nesmím takhle, takže
jsem byla úplně vystreslá a jedna sestra mě tam bláznila, že to je úplně
strašný.“ (Michaela)
Michaela tak stejně jako Nela pocítila ze strany podpory kojení v porodnicích spíše nátlak
chovat se určitým požadovaným způsobem. V konečném důsledku podpora kojení ze strany
zdravotnického personálu fungovala jako stresující faktor, jehož důsledky dle slov
uvedených dvou žen pocítily jak ony samy, tak dítě.
Příběh Nely a Michaely si v tomto kontextu interpretuji jako snahu o dodržení
dominantní normy kojení, aniž by se někdo ze zúčastněných zabýval tím, jak celou situaci
vnímá samotná matka dítěte. Hlas samotné ženy tak mizí. Kdyby personál porodnic poznal
alternativy k dominantním normám kojení, tak by byl býval mohl tyto případy vyřešit
podáním náhrady mateřského mléka se souhlasem samotných matek. Tím by vyřešil jak
problém přibývání novorozence na váze, tak nepohodu matky vyplývající z přílišného
nátlaku na kojení. Dominantní diskurz kojení a doporučení Světové zdravotnické
organizace, které kladou důraz zejména na nutriční hodnotu mateřského mléka, však takové
praktiky nepodporují. Jsem si vědoma předkládaných studií o nutričním významu
mateřského mléka. Přesto si kladu otázku, zda je tento přístup v konečném důsledku
skutečně přínosný?
V teoretické části jsem popsala odlišné přístupy ke kojení v průběhu času, a to jaký
vliv na ně mají medicínské a politické ideologie spolu s legislativou, která podobu kojení
v daném prostředí ovlivňuje velkou měrou. V 50. letech 20. století odcházely matky
z porodnic s novorozencem již přikrmovaným náhradou mateřského mléka a stát formou
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hrazených receptů podporoval umělou výživu, čemuž odpovídala i legislativa. (Šráčková
2004: 27) Dnes, jak vidíme, je situace diametrálně odlišná, jelikož stát naopak následuje
mezinárodní doporučení a podporuje tak kojení, stejně jako medicínský diskurz změnil
v tomto ohledu přístup v podporu kojení. (viz. kapitola Faktory ovlivňující normu kojení
v historickém kontextu) Samotná praxe kojení je silně normativně vymezená, a když se
podoba této normy sice v čase mění, nemění se skutečnost působení normy jako silně
ideologické konstrukce. Stejně jako v 50. letech se ženy musely určitým způsobem
přizpůsobit tehdejším podmínkám a ty, které chtěly dlouhodobě a intenzivně kojit, neměly
přílišnou podporu, pak dnes se zdá tento tlak stejný, jen v obráceném smyslu. Matky mají
obavy vyjádřit svobodně pocity, kterými by naznačily, že kojit nechtějí a z analýzy
rozhovorů vyplývá, že rozhodnutí matek o nekojení se obrací spíše ve společenské stigma.
(Tomuto problému se věnuji později v samostatné kapitole.)
Odlišnou zkušenost popisují ty narátorky, které volbu a diskuzi ohledně kojení
učinily před prvním porodem a zkušeností s kojením. Jedná se o ženy, které se z velké části
ztotožňují s významem kojení tak, jak je prezentován současnou aktivitou podpory kojení.
Souzní tak více s dominantním diskurzem kojení:
„Co se týká toho začátku kojení, tak já jsem porodila ve Vrchlabí první dvě
děti, což znamená, že celý ten začátek byl podle mě mnohem lepší a
diametrálně odlišný od toho, co slyším od kamarádek. To znamená, že tam
byla naprostá podpora kojení, osobní přístup, naprosto individuální, protože
jsme tam byly jen asi dvě nebo tři na oddělení, takže nebyly žádný problémy
s kojením…nic. Ochotný, opravdu, zcela jistě dobře informovaný. To znamená
přikládat co nejčastějš, žádný vážení před a po a podobný blbosti tam nebyly.
Spaní v posteli s dítětem naprosto normální a podporovaný. Je pravda, že já
jsem měla nadstandard a byla tam obrovská manželská postel, takže
samozřejmě to bylo mnohem pohodlnější než na tý běžný nemocniční. Takže
jsem neměla žádný problémy, ani ze začátku s tím kojením, ani nikdy.“ (Dana)
„U porodu jsem věděla, že chci přirozený porod, měli jsme tam porodní
asistentku…“ (Lenka)
„Ale my jsme s manželem byli spolu v porodnici na nadstandardu, takže
v porodnici byl s náma a já jsem si tam mohla ležet a hlídat svoje bolístky a
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měla jsem malou pořád u sebe v posteli nebo jí měl manžel a malá měla jako
volný přístup ke kojení, že dostávala kdykoliv chtěla.“ (Lenka)
Lenka i Dana se o současnou propagaci kojení zajímaly již před porodem prostřednictvím
předporodních kurzů a jejich přístup ke kojení je v duchu současné propagace podpory
kojení. Během svého kojení nezaznamenaly žádná úskalí a kojily dlouhodobě bez obtíží.
Porodnice taky volily i s ohledem na podporu kojení a s přístupem zdravotního personálu
porodnic vyjednávaly mnohem snáz než matky, které se vůči vnímané normě kojení částečně
vymezují a diskuzi o kojení ponechaly až na dobu po narození dítěte.
Ačkoliv bychom mohli tyto příběhy interpretovat tak, že zájem o kojení před
porodem eliminuje problémy s kojením, jak o tom hovoří např. Anna Mydlilová (2005) nebo
Dagmar Schneidrová (2005), domnívám se, že se jedná pouze o jeden úhel pohledu vedený
ve prospěch dominantního diskurzu. Z analýzy příběhů více vyplývá, že podporu nalézají
ženy, které se prostřednictvím současné normy kojení chtějí realizovat a absentuje tak jiná
optika, kterou by mohly ženy na kojení nahlížet.
6.2.3 Laktační poradenství
V předchozí podkapitole jsem hovořila o vnímání asistence v porodnici a o tom, jaký
vliv tato asistence může mít na přehodnocování postojů vůči kojení. Z analýzy tak vyplývá,
že zkušenosti z porodnice mohou mít vliv na vnímání kojení, což shodně říká i významná
česká osobnost podpory kojení Anna Mydlilová (2005) nebo Dagmar Schneidrová (2005).
Laktační poradenství se tak v příbězích mých narátorek objevuje jako určitá strategie
nejen ze strany dominantního diskurzu, ale i ze strany narátorek, jak zkušenost z porodnice
napravit. Laktační poradenství svou konzultační činností i fyzickou podporou navazuje
(doplňuje a rozšiřuje) na informace, které zdravotní personál v porodnici matkám předává
ve věci kojení a činí tak dle zásad podpory kojení a propagace jeho významu. Mnoho mých
narátorek kontaktovalo po porodu a návratu z porodnice laktační poradkyni, aby se ujistily,
zda jejich dosavadní zkušenost není jimi samými jen špatně interpretována.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že laktační poradenství je vhodnou strategií pro ženy
určitým způsobem se vyrovnat s náročnou činností kojení, ale opět: není možné ji považovat
za univerzálně vhodnou pro všechny ženy. Z argumentace využívané laktačním
poradenstvím se argumenty týkající se správné techniky kojení jevily narátorkám jako
přijatelnější, než argumenty, které v sobě nesly jisté spirituální konotace či další
psychologické významy. Tento přístup se ukázal jako vhodný jen pro ty matky, které
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přijímají celý rámec propagace kojení nejen po fyzické stránce, ale i ve významu jistého
spirituálního významu:
„Akorát v půl roce jsem měla takovou krizi, že jako to mlíko nějak nebylo, a
to jsem volala tý svojí poradkyni. Ona většinou říkala, když je nějaká krize,
tak v hlavě řešíte něco jinýho a ono se to promítne do toho mlíka. Takže se mě
ptala: ‚Co řešíš? Zamysli se, co řešíš a to mlíko se zklidní. Samozřejmě, když
je krize, nezačít přikrmovat, nezatahovat do toho umělý mlíko, zalezte si spolu
do postele a prostě koj, koj, to je prostě zásadní.“ (Lenka)
Lenka byla vždy kojení nakloněna, chodila na předporodní kurzy a s argumenty současné
prezentace kojení se shoduje. Laktační poradkyně pro ni tedy byla přínosná. Ženy, které
kojení vnímají spíše jako činnost krmení a kojení nepřisuzují žádné specifické významy, pak
ocení spíše metodické poradenství. S argumenty vyšších významů (duchovní spojení
s dítětem, navazování specifické vazby) současného diskurzu ale mají problém, jak ukazuje
zkušenost Karolíny.
„No asi po čtyřech dnech jsem teda volala laktační poradkyni, která pak přišla
k nám domů, aby se koukla na tu techniku kojení. To musím říct, že bylo docela
dobrý, že tu první návštěvu jsem byla i spokojená. Říkala, že to nedělám nějak
špatně, pak mi ukazovala, že si ji jako můžu nějak položit na ten kojící
polštář.“ (Karolína)
Karolína volala laktační poradkyni, jelikož se jí od porodu nedařilo dostát požadované
představě o kojení a její dcera Šárka příliš nespolupracovala. Kojení pro ni znamenalo
potřebu asistence další osoby, a tedy komplikovaný proces. S prvním setkáním s poradkyní
byla spokojená. Jednalo se zejména o poradenství ve smyslu technik kojení, kdy laktační
poradkyně Karolíně ukázala více možností jak nakojit dítě. Později Karolína kontaktovala
poradkyni znovu, jelikož dcera Šárka stále příliš nespolupracovala:
„Tak jsem jí říkala tenhle problém, jestli mi jako poradí, jestli je to normální
a ona začala, že to může být růstový spurt, že to tak můžou mít a pak nějaký
ostatní věci. Pak přišla ta úchvatná rada, kdy jsem se přesvědčila, že asi
nebudu úplným příznivcem těchto lidí, protože mi řekla, že se mám jako
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svlíknout sebe a to dítě, a být celý den zavřená v ložnici, přikrýt se dekou, jako
tělo na tělo a užívat si jeden druhýho a tak, že jako splyneme. Tak to když jsem
slyšela, tak jsem si řekla, aha, dobře, OK, zavěsila jsem a řekla jsem, že tohle
já teda rozhodně dělat nebudu. To fakt jako nechci.“ (Karolína)
V okamžiku, kdy laktační poradkyně přešla z metodických postupů kojení s radou, která
obsahovala náznaky spirituálních významů, nebyla Karolína ochotná tento diskurz a rady na
něm založené přijmout. Kojení vnímala jako způsob krmení svého dítěte a nikoliv jako
spirituální činnost. Karolína ve svém příběhu nazývá laktační poradkyni jako „tyto lidi“,
čímž je vymezuje jako součást jisté komunity, se kterou se neztotožňuje.
Laktační poradenství se tak v mém výzkumu ukazuje jako určitá strategie působící
na dvou úrovních. Za prvé, jako metodická podpora kojení pro matky se špatnou předchozí
zkušeností z porodnice a za druhé, jako nástroj propagace dominantního diskurzu kojení. Je
to tedy strategický nástroj, který využívají jak matky samotné, tak i aktéři propagující kojení.
Laktační poradenství je tak účelné pro napravení některých chyb v technice kojení, které
bylo nedostatečně vysvětleno v porodnici. V prosazování dominantního významu kojení,
který kromě prostého krmení nese i jiné – spirituální – významy, je laktační poradenství
efektivní pouze pro ty, kteří se s tímto přístupem ztotožní.
6.2.4 Povaha novorozence
Ve vyprávění narátorek vyplouval napovrch dosud nepříliš tematizovaný problém
povahy novorozence. Narátorky si uvědomovaly to, jakým způsobem jejich dítě
spolupracuje při kojení a poukazují tak na to, že kojení není jen činnost ženy, ale
uskutečňuje se mezi dvěma aktéry. Ačkoliv jsem si vědoma, že jde o popis zprostředkované
zkušenosti (chování novorozence hodnotíme dle interpretace narátorek), přesto jej považuji
za důležitou otázku, která byla příčinou přehodnocování některých postojů mých narátorek
vůči současné normě kojení:
„Ale tedy ze zkušenosti s druhým dítětem vím, že to nebylo úplně tím umělým
mlíkem, ale taky o povaze toho dítěte.“ (Zuzana)
„Takže tam jakoby to kojení bylo tady v pohodě, takže je to možná i o tom
dítěti.“ (Karolína)
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„Já nevím, jestli to dítě můžeš rozjíst, víš, nebo je to daný…“ (Michaela)
Karolína díky zkušenostem se třemi dětmi i třemi porodnicemi dokázala ve svém vyprávění
reflektovat a porovnávat své jednotlivé zkušenosti:
„…u Šárky podle mě byl problém, že ona se opravdu nechtěla nechat kojit a
nepřibírala a pak jsme skončily na umělým někdy v tom pátém měsíci, protože
tam se už zaváděly ty příkrmy, takže tam to už skončilo.“ (Karolína)
„Ale Monča byla docela kojící se dítě. Porod v Mělníku byl jako oproti
prvnímu procházka růžovým sadem. Tam mě to kojení vůbec nevadilo.“
(Karolína)
Karolína tak z porovnání vzájemné spolupráce při kojení s první a druhou dcerou dochází
k závěru, že zatímco první dcera Šárka měla s kojením problémy (a Karolína je ve svém
příběhu více rozvádí), tak druhá dcera Monika byla v přístupu ke kojení zcela jiná. Karolína
uvedla, že první dcera byla a stále je velmi živé a aktivní dítě, což se dle ní projevovalo od
samého počátku. Kojení bylo dle Karolíny pro první dceru nepříjemné v tom, že kojení
vyžaduje klid a její dcera být klidná nechtěla. Představa klidné polohy na kojení první dceře
Karolíny vadila, a tak bylo kojení velmi obtížné:
„…ona tím byla neklidná i Šárka, takže se nekojila dobře, když jsme byly už
doma …já jsem si ji musela vždycky chudinku jakoby svázat do takový tý
housky…(smích), protože ona byla jinak hrozně neklidná, ona je teda akční
doteď.“ (Karolína)
Karolína tak musela zkoušet mnoho technik, pomůcek a dceru různě zavinovat, aby
ji byla schopna nakojit.
Lékařka Jana Zamarská ve své knize praktických rad o kojení popisuje problémy na
straně dítěte čistě z pohledu špatné techniky kojení. Autorka zmiňuje, že taktéž dítě se musí
naučit sát. K dovednostem, které se má naučit matka, se přidává sání, které je zase
dovedností dítěte. Tyto dvě dovednosti jsou navzájem propojené – správnou dovednost
dítěte lze stimulovat pouze prostřednictvím dovedností matky. (Zamarská 2006: 43-44)
V analýze rozhovorů jsem však tyto argumenty nezaznamenala a ženy tak hovořily o povaze
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dítěte, kterou nešlo stimulovat, ani učit. Ženy si nedokázaly vysvětlit chování dítěte jinak
než tak, že je dáno jeho povahou, díky které dítě negativně reaguje na způsob kojení nebo
krmení, který je mu předkládán. Z tohoto pohledu by se dalo říct, že praktikovaná podoba
normy kojení novorozence „neoslovila“. Zdá se tak, že připustit možnost, že novorozenec
sám ke kojení přistupuje určitým způsobem, je dle mého názoru na místě:
„…Šárka furt řvala u toho [u kojení] a byla u toho hrozně neklidná. Teda
třeba ona tam u prsu byla půl hodiny a já ji pak dala na váhu a ona jednou
vytáhla třeba 110 mililitrů a po druhý za půl hodiny třeba jenom 50 mililitrů
a já jsem z toho byla úplně perplex.“ (Karolína)
„Jojo, kojila jsem, ale přibírala malinko a podle mě i pila hrozně malinko.
Protože, když jsem si pak odsávala, tak já jsem odsávala jako víc, protože jsem
měla přebytky. Takže mlíko jsem měla. Jenže normální dítě třeba vypilo tehdy
60 mililitrů a ona sotva 20 mililitrů…jo, byla taková, že pomalinku a moc to
nešlo… Teda prostě tam pořád nevíš. Ale doma pak, asi ten šestý týden se
rozkojila hrozně dobře a pak zase kolem druhého měsíce byl hrozný pád a
nechtěla zase jíst.“ (Michaela)
6.2.5 Vliv porodu na přístup ke kojení
Ve své analýze jsem k prožitkům porodů mých narátorek přistupovala, jako k možné
příčině některých změn či událostí v příbězích o kojení. Dle narátorek neměl porod vliv na
události týkající se kojení, které následovaly po porodu. Matky, které se v kojení hodně
angažovaly a které se nesetkaly s významnými komplikacemi, vyjadřovaly touhu po
přirozenosti porodu. Žádný vztah mezi průběhem porodu a vývojem kojení z úst narátorek
nezazníval. Narátorky, které rodily císařským řezem, hovořily pouze o problému hybnosti
hned po porodu, což jim v počátku činilo částečné obtíže při kojení. Nebylo totiž možné
praktikovat více technik kojení. Narátorky neuváděly ani žádné souvislosti mezi celkovou
zkušeností s porodem a kojením z hlediska možného množství mateřského mléka. Problémy
s kojením, které mé narátorky popisovaly při pobytu v porodnicích, byly spíše vznesené vůči
praktikám v přístupu ke kojení. Mé narátorky reflektovaly spíše obtíže s dominantním
diskurzem, které jsem uvedla v předchozí kapitole, než že by kontakt po porodu měl pro ně
vliv na kojení. Tedy reflektovaly buď nedostatečnou pomoc, nebo nechápaly princip některé
praxe:
62

„Jako už na porodním sále mi ji nějak dali jako na břicho nebo na prsa, ale
nikdo mi nic pořádně neukázal.“ (Zuzana)
„No dítě mi tam přinesli potom na tu JIPku někdy dopoledne, si myslím. Jsem
rodila někdy ráno, no tak dopoledne, a to bylo výborný, ležíš na JIPce, bolí tě
břicho jako kráva a nejsi schopná nic, natož abys vstala, netušíš, a pak ti tam
přinesou dítě a položej ti ho a řeknou ti, že si pro něj za chvilku
přijdou…hmm… a ty tam ležíš, nemůžeš nic a máš na sobě dítě položený. No
tak jsem jako stále čekala, že a to trvalo asi hodinu nebo dýl.“ (Karolína)
Karolína tak spíše pociťovala zmatek z toho, že byla vyvíjena snaha o včasný kontakt po
porodu. Vzhledem ke své ztížené hybnosti to považovala za nesmyslné, ale vztah porodu ke
kojení nehodnotila.
Z příběhů, které jsem vyslyšela, není možné generalizovat. Matky, které rodily
císařským řezem, se nevyjádřily tak, že by pociťovaly malý kontakt. Stejně se různily i
příběhy o kojení žen, které rodily tzv. přirozenou cestou1 a po porodu jim bylo dítě okamžitě
položeno na tělo. Pouze dvě matky, které si přály, aby porody měly maximálně přirozenou
podobu, vyjadřovaly touhu po okamžitém kontaktu s dítětem. To však ve výzkumném
rozhovoru nereflektovaly jako faktor, který by ovlivnil jejich kojení.
6.3

Vliv kojení na vzájemné vazby matky a dítěte

O významu specifických vazeb budovaných skrze kojení jsem již hovořila v teoretické části.
Vzdělávací české materiály, které jsem uvedla v teoretické části, zabývající se oblastí
těhotenství, porodu a kojení, které jsem během práce měla k dispozici, zasazují do výhod
kojení posilování či budování úzké vazby s dítětem. V shrnutí feministické kritiky diskurzu
kojení jsem zmínila Alison Bartlett, která si klade otázku, nakolik je argument vzniku
interakčních vazeb sociálně konstruovaný. Bartlett si pokládá otázku, zda ženy opravdu cítí
vazbu se svým dítětem nebo se tak cítí, jelikož je jim řečeno, že budou pociťovat vazbu

1

Přirozenost porodu je jednou z otázek, které si klade i Alison Bartlett ve své feministické kritice. Přirozený
porod je široký pojem, který zahrnuje i běžný porod v nemocnicích, kdy nebylo nutné operativně zasahovat do
porodu, tedy dítě se narodilo průchodem porodních cest. Dnes je však během těchto porodů použito mnoho
medikamentů na vyvolání porodu, na tišení bolesti apod. Bartlett si tak klade otázku, zda tento proces lékařsky
řízeného porodu lze považovat za přirozený. (Bartlett 2005: 17,45)
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s dítětem. (Bartlett 2005: 18) V následující analýze identifikuji různé přístupy, které
nastolují otázku, nakolik souvisí interakční vazba s činností kojení. Mé narátorky zaujímají
velmi vědomé postoje k tomu, zda se jejich mateřská vazba vůči jejich dětem odehrává
prostřednictvím kojení či vzniká při jiné činnosti.
6.3.1 Kojení bez vazby
Některé matky zaujímaly vůči propagovanému argumentu kojení a upevňování
specifických vazeb touto cestou explicitní – spíše odmítavý – postoj:
„Takže jako kojení dobrý, ale že bych tam cítila nějaký pouto matka dítě…no.“
(Šárka)
„Jako jestli u toho vzniká nějaká ta vazba… No těžko říct no, těžko říct. Já
bych to prostě na sto procent neřekla, ale manžel si to asi myslí. Že bych
přemýšlela, že by tam byla nějaká vazba, tak to jsem nepřemýšlela tímhle
směrem.“ (Barbora)
Je zapotřebí zohlednit, že v tomto případě známe pouze postoje narátorek. Kojení je činnost,
která se odehrává za participace dvou aktérů. V tuto chvíli mohu interpretovat pouze
výpovědi mých narátorek, a tedy mohu znát postoje pouze jednoho aktéra. Z příběhů
Barbory i Šárky vyplývá, že kojení chápaly jako činnost krmení a z jejich strany nevnímaly
kojení v souvislosti s budováním vazby se svým dítětem. Ačkoliv si byly vědomy teze o
tom, že kojení podporuje budování vazby matky s dítětem, tak o této souvislosti
nepřemýšlely od samého počátku svého vlastního kojení.
Velmi zvláštní je zmínění postoje manžela Barbory, který si dle Barbory myslel, že
během kojení dcery Barborou vzniká specifická vazba. Relevantní je zde položit otázku,
jaký vliv má vnímání kojení partnery/kami kojících matek na přístup těchto partnerů/ek
k rodičovství. Může zde docházet k mylné interpretaci toho, co je viděno a toho, co se
skutečně odehrává. Manžel Barbory tak mohl vnímat její kojení jako exkluzivní činnost, při
které dochází ke vzniku specifické sounáležitosti mezi Barborou a jejich dcerou, zatímco
Barbora takto neuvažovala. Cindy Stearns ve svém kvalitativním výzkumu s matkami
v USA analyzovala problém výlučnosti kojení dítěte matkou. Dle výpovědí matek v jejich
rozhovorech hovořily o tom, že otcové často pociťovali obavy z toho, že nejsou schopni
matku zastoupit, což vedlo k jejich vlastnímu vylučování se z péče o dítě. (Stearns 2009:6964

73) Interpretace kojení ze strany manžela Barbory tak mohlo mít vliv na jeho jednání, jelikož
v této činnosti spatřoval jiné významy než sama Barbora. Z celého příběhu Barbory je možné
sledovat, že její manžel a jeho postoje vůči kojení, stejně tak jako interpretace této činnosti
v konečném důsledku působily i na Barboru samotnou a její rozhodování. Nejvíce to bylo
patrné v hypotetické úvaze o situaci, kdyby Barbora nekojila. Není zde zřejmé, zda Barbora
vyjednávala více s dominantním diskurzem kojení nebo s postojem svého manžela:
„kdybych mohla a nechtěla kojit, že bych přešla na umělý mlíko, to fakt ne.
To by mi asi [manžel – vložení I. P.] dával za vinu, ne za vinu, ale asi by mi
to předhazoval.“ (Barbora)
Pokud ale kýžený prožitek vzniku specifického pouta mezi matkou a dítětem
nenastane, může následně přicházet frustrace či zklamání. Kojení se v příbězích mých
narátorek jeví jako činnost, která není samozřejmá a není bez komplikací, což má následně
vliv na ostatní prezentované atributy podpory kojení:
„No (…), tam se moc vazba nevytvořila. Jak to bylo komplikovaný, tak tam se
žádná vazba nevytvořila. Ani u jednoho. Takže takový to, co si člověk
představoval, jak jsem o tom mluvila na začátku, jak to má být hezký a jak jste
spolu propojení, tak v tu chvíli to jako nebylo. To bylo s takovýma
problémama, že mluvit o takovém tom propojení no…“ (Nela)
Nela učinila své rozhodnutí o tom, že svoje dítě bude kojit již před narozením prvého dítěte
a věřila v naplnění atributů kojení. Představu o atributech kojení Nela čerpala od svého okolí,
specificky od své přítelkyně, která dle Nely neměla žádné obtíže a kojení se u ní odehrávalo
dle (normativních) očekávání. Nela tak v závěru svého příběhu celkově reflektuje svá
očekávání a na základě své zkušenosti přehodnocuje část svých postojů.
6.3.2 Zdroj potravy
V jednom z výzkumů Cindy Stearns její participantky hovořily o tom, že se při kojení
cítí jako výrobny na mléko. (Stearns 2009: 69) I v příbězích mých narátorek se objevuje
uchopení kojení zejména jako zdroje potravy. Tento postoj je přítomný právě u těch
narátorek, které nechápou kojení jako prostředí vzniku specifických vazeb mezi matkou a
dítětem. Tyto matky popisují jiné pocity:
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„Možná je to tím, že já jsem to prostě nějak neprožívala, nebo mě to nijak
nepohltilo. Pro mě to byl zdroj potravy pro to dítě, pomazlit se s ním můžeš
kdykoliv a kdekoliv a nemusí u toho být přicuclý na tobě furt.“ (Zuzana)
„To jako né, že bych z toho byla jako hotová, že musím kojit, protože nás to
propojí. Brala jsem to spíš tak, abych jí zajistila jako výživu, že to mateřský je
lepší, ale že by to bylo něco krásnýho, tak to jako ne. Fakt jsem to brala jako
zdroj výživy.“ (Michaela)
Kojení jako poskytovatel vhodného zdroje výživy se ukazuje jako podstatnější
motivace kojení než význam interakčních vazeb. Výživová hodnota mateřského mléka
tvořila podstatnou část motivace, proč se pro intenzivní kojení rozhodnout či v něm setrvat.
Míra účinku této výživové hodnoty už ale nebyla vnímána natolik samozřejmě, jako víra
v ideální a vhodnou výživu.
„Podle mě tam bude něco lepšího, ale nemyslím, že by ty kojený děti na tom
imunitně byly líp.“(Karolína)
„Ale měla jsem pocit, že jí jako ještě něco dám navíc, tu imunitu. Říkala jsem
si vždycky…no ještě měsíc, ještě měsíc.“ (Michaela)
Imunita, jež je předávána novorozenci prostřednictvím mateřského mléka, kterou
doposud nebylo možné nahradit moderními náhradami mateřského mléka, jak o tom hovoří
Dagmar Schneidrová (2005) nebo Anna Mydlilová (2005), byla pro narátorky důležitým
faktorem kojení, ačkoliv ne pro každou to byl dostatečný argument v setrvání v kojení. Ne
každá z matek byla totiž schopna produkovat mateřské mléko v takovém množství či kvalitě,
aby dítěti postačilo. Příběh Lenky však naznačuje, že k mateřskému mléku lze přistupovat
také jako k něčemu, co má spirituální význam a do čeho je vkládána víra. Nejedná se pak
pouze o ideální výživu, ale o složku, která je nenahraditelná ve více ohledech:
„Mateřský mlíko je pro mě jakoby něco zázračnýho, což si myslím, že je
naprosto nenahraditelný a vždycky jsem byla hrozně šťastná, že jsem kojila,
protože když byla rýma nebo něco, tak prostě to chtělo jako kojit a kojit a
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opravdu prokojit tu nemoc. Ať to bylo cokoliv, nějaký problém, tak prostě
vždycky stačilo trochu toho mlíka. Fakt to je pro mě naprosto jedinečný.“
(Lenka)
Ačkoliv mým záměrem této práce a výzkumu není zpochybňovat nutriční obsah mateřského
mléka, pak jeho prezentace z analýzy vyplývá jako velmi idealizovaná prostřednictvím
jistých spirituálních konotací, jež jeho prezentování obklopují. Z analýzy rozhovorů
vyvstává, že argument o nenahraditelném složení mateřského mléka je základním stavebním
prvkem propagace kojení. Od tohoto východiskového argumentu se pak odvíjí a prosazují
ostatní významy kojení. A když pak například ženy o samotné propagaci kojení po svých
zkušenostech s kojením začínají pochybovat, i tak setrvávají v názoru, že mateřské mléko je
ideální výživou novorozenců.
Elisabeth Badinter ve své knize The Conflict (2012) cituje méně známé výzkumy,
které rozporují tvrzení o mateřském mléku jako nenahraditelném zdroji, tvrzení, které je
užíváno k podpoře kojení. Autorka zmiňuje studii Maxe Kramera, jež vyšla v britském
časopisu British Medical Journal v roce 2007. Kramer zkoumal 14 tisíc běloruských matek
a jimi kojených dětí po dobu šesti let. Jeho závěry se ale neshodují s výsledky výzkumů
citovanými v mezinárodní propagaci kojení. Dle Kramera se totiž na uvedeném vzorku
neprokázalo, že by mateřské mléko mělo vliv na ochranu proti astmatu a alergiím. Badinter
zmiňuje i další studie, které se zabývaly vlivy kojení na inteligenční kvocient a které na
rozdíl od studií citovaných hnutím propagujícím kojení neprokazují vztah mezi kojením a
vyšší inteligencí. (Badinter 2012: 102-104)
6.3.3 Vazby skrze kojení
Doposud jsem se v této podkapitole zabývala takovými přístupy narátorek, dle
kterých kojení žádné specifické vazby mezi matkou a dítětem nevytváří a kojení jsou
přisuzovány jiné významy. V mnou získaných příbězích se ukazuje, že do interakce matky
s dítětem za účelem navázání pouta lze vstoupit mnoha způsoby. Toto konstatování jako
takové nepopírá možnost, že specifické vazby mezi matkou a dítětem prostřednictvím kojení
vznikají. Snažím se nastínit diskuzi o tom, zda skutečně dochází k ustavení uvedené vazby
vždy během kojení. Mnoho autorů a autorek informativních i vzdělávacích materiálů o
kojení k tématu vazeb přistupují bez jakékoliv reflexe a předpokládají, že vazba se tvoří
vždy. Z analýzy rozhovorů vyvstává, že budování specifických vazeb, „mateřského pouta“
či souznění s dítětem, je subjektivní a individuální záležitostí a každá matka tyto vazby
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navazuje prostřednictvím jiné činnosti. Ačkoliv jsem se nesetkala s matkou, která by
hovořila o úplné absenci vazby s dítětem, nemůžeme takovou situaci zcela vyloučit. Zatímco
část mých narátorek vnímala kojení ve smyslu potravy bez jakýchkoliv jiných konotací, pak
jiná část jej vnímala ve smyslu vzájemné vazby:
„Ne to je jasný, kojení nebylo jenom o jídle, bezpochyby. A čím to dítě je větší,
tak mám pocit, že je to víc o té vazbě, než o tom jídle. Takže jsem to rozhodně
nevnímala, že to je pouze jídlo, ale spíš ta vazba. Protože děti, hlavně ty malý,
u prsa usínaly, že jo… klasika, uspávání u prsa bylo u všech tří.“ (Dana)
Proměnlivost těchto přístupů lze popsat i tak, že připustíme, že se jedná o spolupráci
vždy dvou aktérů a těmi je žena, v těchto případech matka, která kojí a dítě, které se kojí.
Vzájemné propojení tedy vyžaduje spolupráci obou stran, tudíž musíme připustit, že i
spolupráce dítěte je v tomto ohledu důležitá. Domnívám se, že matky navazovaly své vazby
s dítětem tam, kde cítily jistou spolupráci – tím však nemám na mysli žádné spirituální
spojení ve smyslu „mateřských instinktů“.
6.3.4 Vazba jako budovaná fixace
V souvislosti s diskusí o specifické vazbě v rozhovorech několikrát zazněly obavy
z přílišné závislosti dítěte na matce. Tyto obavy naznačují, že vazby skrze kojení lze
intenzivně budovat tak, že se z nich stane exkluzivní návyk dítěte. Tento přístup byl v
rozhovorech často nazýván fixací. Obavy z vybudování této fixační vazby pramenily
z možného pocitu nesvobody, který by tento stav způsobil. O podobném problému píše i
Cindy Sterans, která popisuje situaci, kdy jedna z jejích výzkumných participantek podávala
mateřské mléko z lahve právě pro získání větší volnosti a zmírnění možné přílišné
exkluzivity a vázanosti dítěte na matku. V případě velkých vazeb mezi matkou a dítětem
Stearns hovoří o problému nezastupitelnosti matky v péči o dítě někým jiným. (Stearns
2009: 69-74) Domnívám se, že obavy mých narátorek mají podobný motiv:
„Jako jestli tam probíhala nějaká hlubší vazba, hele to teda. Jako, já když
jsem kolem sebe slyšela, jak mám známý, že ty děti se třeba furt kojí a jak dítě
začne řvát, tak ho dáš na to prso, aby se uklidnilo. Takže tomu já říkám vazba,
jako totální fixace na matku, kdy ta matka nemůže jít nikam, protože ten otec
to prso tomu dítěti asi nedá že. Tak toho jsem se bála. Já jsem teda byla taková,
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že když už kojit, tak po 3 až 3,5 hodinách, ale ne kojit třeba každou hodinu. Já
jsem nechtěla bejt takhle fixovaná. Toho jsem se hrozně bála. Takže já jsem
se prostě bála nějaký větší fixace, protože mě to přijde prostě uměle vytvořený
tím, jako ne uměle, ale že to vytvoříš tím, jak to dítě přikládáš, co hodinu. Nebo
prostě, když jsem to viděla u kamarádek, že to dítě prostě řve a oni mu to prso
dají, tak ať se pak nediví, že se to dítě budí desetkrát za noc. Protože prostě to
dítě se nemůže budit hlady, ony to samy přiznávaj, že to mají jako dudlík na
uklidnění. A to já jsem jako nechtěla, protože to nemůžeš nikam jít.“
(Karolína)
„Myslím si, že ty mámy co kojí, mají s tím dítětem mnohdy to pouto možná až
nezdravě, no nezdravě, to jsem řekla špatně, spíš intenzivnější. Mám jednu
kamarádku, která by to dítě neopustila ani na hodinu.“ (Nela)
Karolína s Nelou prošly během svých zkušeností s kojením mnohými úskalími. Karolína,
která je matkou tří dětí, během každého kojení zažívala odlišné problémy. Poslední dceru již
nekojila. Její postoje ke kojení ukazují na silné vyjednávání o jeho propagovaném významu,
ke kterému Karolína vždy zaujímala určitou skepsi. Nela naopak po kojení toužila a těšila
se na prožívání souznění se svými dětmi. Byla rozhodnutá kojit ještě před porodem prvního
syna a těšila se na kojení a pouto, které tak se svým synem naváže. Její kojení ale bylo natolik
problematické, že k žádným vazbám nemohlo podle Nely vůbec dojít.
Příběh Dany je v tomto kontextu specifický. V předchozí kapitole jsem uvedla část
z rozhovoru s Danou, kdy mluví o tom, že kojení pro ni znamenalo navázání pouta se svými
dětmi, a tak Dana i ke kojení přistupuje. Její příběh však naznačuje, že existuje více druhů
pevnosti vazeb mezi matkou dítětem. Dana se sama chápe jako matka, která podporuje
kojení a jeho přínos pro dítě, a to jak v nutričním významu, tak ve významu mateřské vazby.
Své děti tak kojila dlouhodobě do věku přibližně dvou let. Vzhledem ke své placené práci,
která je pro ni důležitá, pak poznamenává, že přílišnou fixaci svých dětí si nepřála. Rozlišuje
tak vazbu skrze kojení a fixaci skrze kojení:
„Mě to bylo zřejmý, bylo mi to jasný. Já jsem u všech dětí zhruba v roce šla
do práce. Ne na pět dnů v týdnu, ne na celý dny, bylo to tak dva krát, tři krát
týdně. Já nevím, no šest až sedm hodin to bylo, protože my bydlíme za Prahou,
takže ty dvě hodiny cesty tam a zpátky, takže jsem to nějak nepociťovala nějak,
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že bych byla na to dítě extrémně uvázaná. Protože třeba někdo, kdo ty děti
dlouhodobě kojí, tak je kojí fakt jako že intenzivně, že jsou prostě furt na tom
prsu. I ty dvouletý jo, což já jsem nikdy neměla a bylo to i tím, že jsem začala
chodit do práce, takže si zvykly ráno, večer a přes noc. Přes den v podstatě
ne, když jsem byla doma, tak občas, ale nebylo to tak, že by to na mě ty děti
vyžadovaly. Ne že by to ty děti na mě vyžadovaly, ne že bych jim to upírala,
ale já jsem to aktivně nenabízela. Protože, co si budem povídat, trochu to pak
otravuje, pak už mě to začalo trochu otravovat.“ (Dana)

6.4

Vyvlastnění těla
Výpovědi narátorek poukazovaly na mnoho důležitých aspektů toho, co zde nazývám

vyvlastnění těla. Mým cílem zde není je samostatně vyjmenovat, ale poukázat na jejich
provázanost. Domnívám se, že to, co stojí v jejich podloží, je kontrast kojení ve smyslu
dovednosti a práce na jedné straně a kojení propagované jako přirozený jev na straně druhé.
Má analýza ukazuje na výrazné narušení narace o přirozenosti kojení ve prospěch narace,
která ukazuje prohlubování pocitu pasivního podřizování se narátorek dominantní normě
kojení.
Vyvlastněním těla pojmenovávám veškerou tělesnou i výhradní práci, téměř jakési
sebeobětování pro to, aby matky kojily své děti ve víře, že předávají to nejlepší a plní tak
jistou společenskou normu kojení, se kterou vyjednávají. Kojení se očima mých narátorek
stává velmi náročnou prací, která v sobě nese potlačení bolesti, omezení části svobody a
tělesnou transformaci. Vyvlastnění těla vnímám jako odevzdání či zbavení rozhodovací
autonomie žen vůči svému tělu pro účely dodržení současného diskurzu kojení a jeho
prezentaci odpovědné matky. Dle Glendy Wall se ženy při kojení přeměňují v určitý
ekosystém, kterého účelem je napomáhat prospívání nového života. Matka tak slouží jako
ekosystém, který předává dítěti vše potřebné. To, jakým způsobem pečuje o své mateřské
tělo, se odráží v tom, co předává svému dítěti prostřednictvím kojení. Wall ironicky
poznamenává, že v tomto chápání se kojení redukuje na otázku, jak si vylepšit své dítě?
(Wall: 2001: 603)
Cindy Stearns (2009) ve svém kvalitativním výzkumu s kojícími matkami
přistupovala ke kojení optikou tělesné neviditelné práce. Svůj výzkum vedla v USA a
analýza jejích rozhovorů popisuje velmi podobné pocity jejich výzkumných participantek,
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které překonávají bolest a své tělo podřizují úkolu předání toho nejlepšího mateřského
mléka. Stearns tato témata uchopila jako tělesnou práci, která není adekvátně ohodnocena.
(Stearns 2009) Já k tématu přistupuji skrze optiku vyvlastnění těla, jež zbavuje matku téměř
nároků na své vlastní tělo. Nejde tedy už jen o pasivní přijetí normy kojení nebo o obavy
z vyjádření nesouhlasu vůči této normě. Zde matky odevzdávají svoji tělesnou integritu.
Pokud tak některé z nich činí, aby dostály idealizované představě současné normy kojení,
pak diskurz kojení vnímám jako nebezpečný pro ženskou svobodu a integritu. (Bartlett 2005:
47) V druhé vlně feminismu se vedl velký boj za vyvázání žen z domácího prostředí a
možnost rozhodovat o svém životě. V České republice jsme tyto aktivity nepocítily, ale
státní socialismus vyvázal ženy z domácího prostředí formou zapojení do placené práce.
Tyto emancipační aktivity se nyní vytrácí a esencialismus obsažený v současné propagaci
kojení působí jako nástroj, který má ženy dostat zpět do domácího prostředí.
Důležité pro mne bylo, že narátorky samy činnosti spojené s kojením definovaly jako
práci. Samy tak vnímají, že nejde o zcela přirozený proces, ale vyžaduje úsilí a práci:
„Já jak jsem se nikdy nedostala k tomu stoprocentnímu kojení, tak jsem
musela mít obě varianty. Nejdřív jsem přikládala k prsu a pak jsem
dokrmovala stříkačkou nebo lahvičkou. Takže to pro mě bylo nepohodlný.
Kdybych měla jenom kojení, tak nemusím vůbec vstát a jít něco připravovat,
ale takhle to byla dvojí práce.“ (Zuzana)
„No a asi po čtyřech nebo pěti měsících to bylo úmorný to odsávání a
přikládání, protože on měl prostě hlad a hystericky brečel, teď jsem mu dávala
tu lahvičku, do toho odsávala. Já jsem se tou odsávačkou snažila, aby tam
něco bylo, ale to bylo v řádu 5 nebo 10 mililitrů. Pak toho mlíka prostě už
vůbec nebylo a tak jsem už nechala jen tu lahev. Bylo to pro mě prostě
psychicky náročný, nevím, jestli to tak vnímají ostatní matky, ale já jsem to
prostě hodně řešila.“ (Nela)
Pro Zuzanu i Nelu byla snaha o uchování kojení výrazně náročnou prací, jelikož aby jim děti
prospívaly, tak byly nucené je přikrmovat. Nela i Zuzana popisovaly své problémy s tvorbou
mateřského mléka zejména skrze neparticipaci svých dětí, které nechtěly sát. Nela navíc
popisovala, že ani tvorbu mateřského mléka u sebe příliš nezaznamenala. Nela a Zuzana po
úmornosti této práce nakonec kojení ukončily, jelikož tato činnost pro ně byla nejen fyzicky
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a časově náročná, ale i psychicky vyčerpávající, což se projevilo na celkové nepohodě. Nela
i Zuzana navíc uvedly, že k této práci je zapotřebí mnoha pomůcek. Mé narátorky pak
v důsledku uchování kojení musely investovat finanční prostředky do potřeb s tím
související. Vzhledem k tomu, že musely ještě dodávat umělou výživu, pak pro ně byl tento
systém i výrazně nákladný. Nelze tedy říci, jak se často argumentuje propagátory kojení, že
by kojení bylo zcela bez finanční zátěže. Zároveň tyto pomůcky zabraňovaly tomu, aby
narátorky pociťovaly kojení jako něco „přirozeného“:
„Kromě toho, že se mi tolik netvořilo mlíko po tom porodu, tak to ještě dobrý,
ale Niki se tehdá prostě nepřisával. Po tom dnu, co jsme se intenzivně snažili,
tak jsem se pak tam radila s laktačními poradkyněmi, ty za mnou chodily na
ten pokoj a přes stříkačky a kloboučky a ostatní tyhle věci, který nechci už
nikdy vidět.“ (Nela)
Je očividné, že Nele byly tyto pomůcky velmi nepříjemné. Do kojení vstupovala s tím, že
jde o přirozenou aktivitu matek. Když se pak netvořilo mateřské mléko a její syn také
nespolupracoval, pak jí tyto pomůcky nebyly příjemné, jelikož nesplňovaly představu Nely
o kojení, kterou měla před porodem.
Kojení však souviselo nejen s pomůckami, ale v některých případech bylo zapotřebí
asistence další osoby, aby bylo možné je realizovat:
„…protože s Šárkou jsme prostě dost bojovaly a ona mi hodně řvala, byla
hodně uřvaná a podle mě to bylo tím vysokým tlakem, já jsem z toho byla
vystresovaná. Pak mi ještě dali ten měřič tlaku a ten den byl nejhorší, protože
já jsem nebyla schopná ji takhle nakojit a ona mi tam řvala, že má hlad. Až
když přijela moje máma a vzala jsem si s ní nadstandard, tak teprve potom,
když mi pomáhala držet to prso a bradavku, abych nakrmila to dítě, tak se to
trochu zlomilo a byla to první noc, kdy se normálně během noci nakrmila a
přibrala.“ (Karolína)
„Ona vždycky řvala, takže když třeba byl u mě táta, tak já jsem si vzala ten
kojící polštář a on mi ji tam položil a to už jsem pak měla trochu ten grif, ale
ze začátku mi fakt musela pomáhat ta moje máma, já nebyla schopná ji sama
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nakojit. Možná je to i tím, že mám větší prsa a jak je to prso velký, tak prostě
vůbec nevíš, jak jí ho tam máš to prso nainstalovat.“ (Karolína)
Karolína tak potřebovala kromě pomůcek asistenci jednoho z rodičů – nejdříve pomoc své
matky v porodnici a následně pomoc otce doma. Již v předchozím výkladu jsem uvedla, že
Karolína musela svoji první dceru navíc specificky kojit zavinutou, jelikož zcela
nespolupracovala a byla velmi aktivní a neklidná. Kojení tak vyžadovalo kromě vlastní
tělesné práce i zapojení práce ostatních členů rodiny.
Kromě tělesné práce vyžadující specifické pomůcky se dle mých narátorek kojení
stalo popudem pro velkou sebekontrolu. Bylo potřeba změnit svůj životní styl ve prospěch
kvalitního mateřského mléka pro dítě. Anna Mydlilová ve své knize věnované výživě
novorozenců zmiňuje, že kojením jsou prostřednictvím mateřského mléka předávány dítěti
důležité živiny, vitamíny a minerály. Některé látky jsou však dítěti prostřednictvím kojení
dodávány nedostatečně, a proto je dle Mydlilové zapotřebí upravit životosprávu matky.
Řešením není podávání jiných preparátů nebo příkrmů, ale úprava stravy matky tak, aby do
6 měsíců věku dítěte dítě kojila v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace.
(Mydlilová 2005: 30-41) V knize Výživa a léky v těhotenství a při kojení je vypsán podrobný
návod, jak se stravovat vhodně a čemu se v období kojení vyvarovat. Zároveň se uvádí, že
pokud chce žena stimulovat tvorbu mléka, není vhodné „spekulovat“. Dle autorky publikace
Pokorné je zapotřebí zhodnotit své priority a uspořádat podle nich své potřeby. Co je možné
odložit, tak vyřídit později. (Pokorná, Březková, Pruša 2008: 61-66) Dle mého názoru se
jedná téměř o zbavení rozhodování o vlastním těle. (Bartlett 2005: 47) Mé narátorky
takovéto kroky vnímaly jako vlastní omezování:
„No jídlo ani moc né, ale na co jsem byla fakt úchylná, bylo pití. Já jsem
prostě, jak jsem měla pocit, abych neměla mlíka málo, přitom jsem ho měla
hodně a ona jen nechtěla pít, tak jsem to řešila…jen dneska jsem vypila jen
čtyři sklenice [vody], musím ještě dvě. Asi to trochu pomáhá, ale nevím, já
jsem to zředila úplně nejvíc.“ (Michaela)
„Jo omezování v jídle. Mě v podstatě řekli, tohle nesmíš, tohle nesmíš. Jako
třeba, že nesmíš rajčata a tak, já jsem nevěděla, co všechno jako nadýmá. A
pak se musíš zajímat jako o to, co máš a nemáš. Protože já jsem ani nevěděla,
co si můžu uvařit, když tam nemůže být cibule, česnek a blabla a tady ty věci.
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Jako omezování se v jídle mi vadilo. Prostě, že nemůžeš rohlík, citrusy atd. A
pak ti přinesou tohle k snídani. (smích) Já jsem se jako fakt snažila nejíst tyhle
věci, protože malá pak nespala a brečela. Já jsem jako dávala ten espumisan
[lék pro novorozence proti nadýmání] a tak, a tak jsem se snažila to jako fakt
nejíst no.“ (Barbora)
Kromě úpravy životního stylu bylo kojení určitým druhem sebeobětování se ve
smyslu trpění bolesti, kterou přinášelo. Zároveň tím, že se jedná o práci tělesnou,
vykonávanou vlastním tělem, docházelo na těle i k nevratným změnám:
„Tak zaprvé to bolelo, jako dost bolelo, už asi po tom třetím přiložení. No a
pak bolelo každý kojení víc a víc, takže to bylo strašný.“ (Barbora)
„…o, já jsem tam měla krev, hnis a teď mi to prasklo. Ale já mám jizvu
dodneška no. No prostě nechutný.“ (Šárka)
Šárka tak hovoří nejen o bolesti, ale i o zranění, které ji tělesně poznamenalo. Šárka
ve svém příběhu následně uvedla, že bolest mohla být způsobena i špatnou technikou
kojení, neboť laktační poradkyně jí zejména pomohla necítit bolest tak intenzivně,
ale nepomohla jí odstranit její příčinu. To vše naznačuje, že přirozenost se z celé
činnosti kojení velmi vytrácí, neboť se jedná zejména o práci a správnou dovednost.
6.4.1 Svoboda a nesvoboda
V důsledku náročné tělesné práce kojení se stalo kojení výhradní a
nezastupitelné. Kojení tak představovalo také omezení, i když teoreticky by krmení
dítěte mohlo být činností zastupitelnou – stačí, aby dítěti podával odsáté mateřské
mléko nebo náhradu mateřského mléka z lahve někdo jiný:
„Je pravda, že s Mončou ty začátky kojení byly v pohodě i potom. Třeba
Šárka, když jsem jí potom dávala tu lahev, tak to pro mě bylo snazší. Při kojení
jsem měla pocit, že dítě mám na starost já a výhradně já, takže mě to jako
sráželo do kolen, to zní blbě, ale mně to prostě vadilo.“ (Karolína)
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Karolína měla vzhledem ke třem dětem a různým způsobům jejich krmení možnost velkého
srovnání. Podávání mléka z lahve bylo pro ni symbolem osvobození a lahev nazývala
„luxusem“.
Připsání svobody nebo nesvobody kojení je však dle mých narátorek různé. Výše
jsem uvedla příklad ukazující, že kojení je výhradní práce matky a v tom ji znesvobodňuje.
Část mých narátorek ale hovořila o kojení jako o činnosti, jež jejich svobodu zvětšuje:
„To je něco, co má člověk prostě vždycky sebou, v ideální teplotě, v ideálním
složení. Nemusí to řešit, stejně jako plenka, prostě má plenu a mám mlíko a
nemusím to řešit, tudíž to byla prostě naprostá nezávislost cokoliv… nebo
prostě sebou nebylo potřeba nic, maximálně tu plenku.“ (Lenka)
„Já jsem šla cestou nejmenší námahy, proč budu všechno vyvařovat, proč
budu sedět a odsávat, když můžu kojit a je to vyřešený a nikdo to nikdy
nezpochybňoval a manžel s tím jako problém nějak neměl.“ (Dana)
Pro Danu i Lenku bylo kojení záležitostí osvobozující od práce, kterou je zatíženo podávání
umělé výživy pomocí lahve, neboť i to, jak zaznívá v příbězích, je práce. Je to však práce,
kterou lze už určitým způsobem delegovat, není výhradně vázána na tělo ženy. Ačkoliv Dana
i Lenka kojení vnímají spíše jako svobodu než omezení, tak v jiné části našich rozhovorů
hovořily o jistém problému nezastupitelnosti, který by zase poukazoval na chápání kojení
jako něčeho svobodu omezujícího:
„Pak jsem si řekla, ty jo, jako proč a bylo to mnohem klidnější. Takže jsem
přestala sledovat čas a když se mě někdo zeptá, jak často jsem svoje děti kojila,
tak prostě nevím. Prostě po půl hodině, nebo po dvou hodinách, což bylo
jenom výjimečně, když spala - (smích). Občas jsem to takhle sledovala, jako
že jsem byla unavená a říkala jsem si, ještě chvíli, že prostě přijmeš ten fakt tý
nesvobody, prostě než člověk v sobě přijme, tak teď mám dítě, dobrý, je se
mnou, jsme jedna jednotka. Tak si člověk říká, nakojila jsem, tak teď mám dvě
hodiny pro sebe… nebo něco takovýho si jako říká a teď, když se to dítě vzbudí
o něco dřív jo, tak se toho jako nechce vzdát - (smích). A ve chvíli, kdy na to
člověk rezignuje a řekne si, že může všechno dělat s tím dítětem, že se nemusí
nějak omezovat, kojit se dá kdekoliv.“ (Dana)
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Dana tak na jednu stranu definuje kojení jako osvobozující a na druhou stranu jej vnímá jako
jisté přijetí nesvobody. Vyjádření Dany je v tomto ohledu unikátním vyjednáváním svého
postoje vůči kojení, které vnímám jako velmi uvědomělé zvážení vlastní pozice a
zhodnocení toho, co je pro Danu důležité. Důležité pro ni od začátku bylo kojení, a tak se
snažila ke kojení přistupovat tak, že usilovala o jeho pozitivní vnímání. Dana se navíc ve
svém příběhu vyjádřila, že kojila dlouhodobě, kojení má pro ni velký význam, ale nikdy
netoužila po vytvoření velké závislosti dětí na prsu, o kterém jsem již hovořila (viz. kapitola
Vazba jako budovaná fixace) .
6.5

Změna postojů jako následek zkušenosti s kojením (příběh Nely)
Jak jsem již uvedla, většina mých narátorek měla více dětí a zkušenosti s kojením se

tak různily stejně, jako postoje matek ke kojení svých dětí. Narátorky tak po zkušenosti
s kojením svého prvního dítěte mnohdy přehodnocovaly své postoje vůči kojení svých
dalších dětí. V této kapitole bych se však ráda zaměřila na příběh Nely, na kterém je možné
lépe sledovat změnu jejích postojů v průběhu času. Nela byla před narozením svého prvního
dítěte rozhodnutá kojit a kojení vnímala jako způsob navázání bližšího vztahu se svým
dítětem:
„…měla jsem kamarádku, která tehdy měla malý dítě a s kojením neměla
jedinej problém a hezky o tom mluvila, takže mi to přišlo hrozně hezký a chtěla
jsem taky kojit. Takže jsem se na to těšila na to pouto, jak se to celý posílí a
do budoucna ten vztah matky a dítěte. Jenže pak v porodnici už začaly docela
problémy.“ (Nela)
V porodnici se Nele netvořilo mateřské mléko a její syn navíc neměl o kojení zájem. Nela
vnímala, že je zde na ní vyvíjen jistý nátlak na to, aby kojila. Z porodnice pak odcházela
s tím, že syna Nikolase musí dokrmovat a zároveň se bude stále snažit ho kojit. Nela se tak
snažila udržet laktaci, i když to pro ni bylo velmi náročné. Nela tak začala vnímat
společenská očekávání, které se vážou k normě kojení a zároveň začala vyjednávat o otázce
přirozenosti kojení, o kterém byla v počátcích svých pokusů o kojení přesvědčena:
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„Tudíž to bylo takový dost náročný a psychicky byl člověk vykolejený. Každý
na tebe jako kouká, že je hrozně přirozený jako kojit a když ti to nejde, tak je
to asi jako tvoje chyba, nebo tak jsem to vnímala já a vnímala jsem to taky
jako vlastní selhání, že ho nemůžu nakojit. Mohly to být asi deprese, který se
přidaly v rámci těch hormonů, co máš během kojení.“ (Nela)
Nela následně po náročném odsávání, přikrmování a pokoušení se kojit přešla kolem pátého
měsíce na náhradu mateřského mléka. Přehodnotila také svůj postoj k tomu, nakolik je kojení
přirozené a nakolik je to dovednost a práce, která ani tak nemusí zaručit dobrý výsledek.
Ocitla se tak v situaci, kdy si uvědomovala nakolik je norma kojení sociálně a kulturně
konstruovaná. Nekojení vnímala jako vlastní selhání, což v ní vyvolávalo jistý pocit viny.
Toto selhání však nevnímala jako selhání vůči svému synovi, ale vůči společenským
očekáváním.
Když následně otěhotněla a čekala svého druhého syna, její postoj ke kojení se
diametrálně lišil od doby, kdy čekala na porod prvního syna:
„No a u druhýho už ta situace byla jiná, tam jsem si už v těhotenství říkala, že
když nebudu kojit, tak nebudu a tak nějak mi to bylo jedno. Jsem k tomu
přistupovala, po tomhle prozření, že to není až taková sranda a že to nejde
tak, že se mi až moc kojit nechtělo. Chtěla jsem tomu nechat volný průběh a
říkala si, že se až tak moc snažit nebudu a myslela jsem si, že třeba ve finále
budu víc v pohodě, když kojit nebudu, protože mi to způsobovalo docela změny
ve vnímání těch pocitů a celkově. Měla jsem i dost přecitlivělost, no prostě
jsem si říkala, že možná bude lepší, když kojit nebudu a budu to líp zvládat.“
(Nela)
Nela tak částečně rezignovala na své prvotní cíle a začala vnímat, že důležitější než kojení
je stav jisté pohody a klidu, který se následně odráží jak na ní samotné, tak na dětech.
Zkušenost s druhým porodem a kojením byla téměř shodná. Nela popisuje, že se druhý syn
Pavlík na krátkou chvíli aktivně zajímal o kojení, a tak odcházeli z porodnice bez příkrmu, i
když prý Nela měla mléka velmi málo. Pavlík tak neprospíval a měl hlad, tudíž započal
znovu systém kojení, odsávání a dokrmování. Tentokrát ho Nela ukončila ve třech měsících
věku dítěte a přešla na krmení náhradou mateřského mléka:
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„No a jak už člověk asi nebyl tak laktačně naladěný, takže jsem se na to ve
třech měsících vyprdla. Mně došlo, že jsem už měla negativní postoj na to
kojení od toho Nikiho a docela jsem se taky bála, aby Niki nežárlil.“ (Nela)
Na konci svého příběhu Nela uvádí, jak se její postoj ke kojení po těchto zkušenostech
proměnil a kam dospěl. Kojení zcela nezatracuje a považuje jej stále za důležité. O
přirozenosti kojení a o dalších argumentech, se kterými se během svých zkušeností setkala,
se však vyjadřuje kriticky. Výhrady má hlavně proti argumentu o přirozenosti kojení a o
tom, že jen velmi malé procento žen není schopno kojení dosáhnout. Pro Nelu se tak stalo
důležité, aby s dětmi byly v poklidné atmosféře, kde vzájemné vazby lze budovat mnoha
způsoby a kojení nemusí být nutně výlučným nástrojem jejich budování. V kojení Nela
spatřuje jak výhody, tak i nevýhody. Krmení prostřednictvím lahve však vnímá jako možnost
participace ostatních a zejména manžela, což u kojení nelze:
„Ale když jsem se s tímhle názorem setkala, tak jsem si říkala, že teda taky
moc nerozumí tomu, když ti to opravdu nejde a nerozumí tomu, jak je to
náročný, jak fyzicky i psychicky pro tu ženskou. Jsem jako určitě pro, aby se
kojilo. Jsem pro to, aby ten začátek tě určitě vedli k tomu, abys to zkusila, ale
pokud se objeví prostě takový potíže, tak si myslím, že to nelámat přes koleno.
Myslím, že je hlavní, aby ta ženská byla v pohodě. Když bude ženská v pohodě,
tak bude i dítě v pohodě ať je kojený nebo ne. U té flašky máš čas, máš možnost
ho dát někomu jinému.“ (Nela)
„Myslím, že když to má někdo bez komplikací, kojení mu jde, nemá mlíka moc
ani málo, tak si myslím, že tam ta vazba je a je to snazší. Protože v noci si ho
přendáš k sobě, teď ono ti usne třeba na prsu. Nemusíš řešit ohřátou lahvičku
a tak. Nemyslím si, že by to bylo jako úplně lepší, myslím, že oboje má svoje
plusy a mínusy.“ (Nela)
Prostřednictvím příběhu Nely a proměny jejího přístupu ke kojení od přirozeného
jevu ke komplikované a neohodnocené práci jsem se snažila ukázat, že důsledkem
zkušenosti s kojením může docházet ke změně postojů a k změně vnímání současné normy
kojení. Problém v těchto příbězích jsem spatřovala v tom, že žádná z matek, jež prošla touto
vlastní ideologickou proměnou, nehovořila o jediném argumentačním zdroji, o který by se
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mohla opřít. Mé narátorky se tak setkávaly pouze s argumenty podpory a propagace kojení
a své postoje, které se vůči dominantnímu diskurzu začaly vyhrazovat, si tak musely obhájit
samy bez možnosti o cokoliv své argumenty opřít.
O absenci diskuze v současném diskurzu kojení u nás jsem hovořila již v úvodu této
analýzy. V průběhu rozhovorů a jejich vyhodnocování jsem si problém absence této diskuze
a absence reflexe současné normy uvědomovala stále víc a považuji za důležité, aby
v prostředí České republiky měla taková diskuze svůj prostor. Domnívám se, že by to
některým mým narátorkám ušetřilo bolestné chvíle pochybování o vlastní osobě a
schopnostech. Následně by měly možnost vstupovat do zkušenosti kojení s argumenty, které
současnou normu kojení reflektují a jsou k ní třeba i kritické.
6.6

Veřejné kojení očima žen a sexualizace ženského těla
Kojení a veřejný prostor byla od počátku jakási samostatná tematická kategorie

v analýze a byl to i jeden z mála tematických okruhů, které jsem k rozhovorům měla
připravené. V rozhovorech ženy vyprávěly nejen o svých vlastních zkušenostech, ale také se
explicitně vyjadřovaly k tomu, jak kojení na veřejnosti vnímají – tedy se projevily i jejich
vlastní morální ideologie.
Alison Bartlett tvrdí, že při kojení ve veřejném prostoru ženy vyjednávají o svém těle
jako o těle ženském a sexualizovaném na jedné straně a jako těle mateřském na straně druhé.
(Bartlett 2005: 67) O stejném problému hovoří i feministická podpora kojení, která se snaží
o prosazování kojení do sociálního prostředí tak, aby se stal jeho přijímanou součástí.
Shodně hovoří o problému vyjednávání ženského a mateřského těla, specificky pak rozvíjí
otázku vnímání prsou v sexuálním kontextu a v kontextu mateřském. (Chase 2015: 193)
Bartlett však hovoří i o tom, že ženy si místa pro kojení takticky vybírají. Ženy mají tendenci
vyhledávat místa spíše připomínající domácí atmosféru, jako jsou kavárny, než kojit ve
veřejném otevřeném prostoru. Důvodem proto je dle Bartlett to, že otevřený veřejný prostor
je ve většině zasažen mužskou a patriarchální symbolikou.
Mé narátorky mnohdy nepopisovaly jen vlastní zkušenosti s kojením ve veřejném
prostoru a vnímání existujících morálních společenských ideologií tohoto druhu kojení.
Spíše samy konstruovaly určitou podobu morální ideologie, když samy popisovaly své
vlastní vnímání věci a také postojů vůči kojení na veřejnosti:
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„Ale nejsem teda příznivec toho úplně, jako když jsou třeba venku nějaký ty
kojící koutky a tak - dobrý. Neříkám, že se ta matka má jako zavřít, to ne, ale
kdybych si měla sednout v restauraci do prostředního stolu a začít kojit, tak
to bych asi ne. Nějaký zdravý střed, někde trošku, kde není tak vidět, ale ne se
schovávat. Kamarádky mi ani tak nevadily, no, takový ty bližší. Ale já jsem
kojila krátce, ono třeba když kojíš rok, tak ten ostych už asi není takový.“
(Nela)
„Když má někdo malý miminko a dá mu v restauraci jako najíst, tak jo, ale
když už je to dítě schopný jíst cokoliv jinýho, tak si myslím, že by si to měli
nechat na doma no.“ (Zuzana)
Spolu s otázkou kojení na veřejnosti se objevuje i problém domestikace, tedy problém
vykazování kojení do domácího prostředí, o kterém píše Cindy Stearns ve svém
kvalitativním výzkumu v USA. V jejím výzkumu bylo veřejné kojení spojováno s pocity
nepohodlí. (Stearns 199: 321). Z mé analýzy příběhů narátorek však vyvstává problém, že
ženy se do domácího prostředí neusazují proto, že by cítili cenzuru (tedy tlak na omezování
svého chování) ze strany společnosti. Do domácího prostředí se vykazují samy, a to
prostřednictvím morální ideologie, kterou považují za vlastní. Pokud ženy samy sebe
vzájemně cenzurují v otázce kojení na veřejnosti, pak to svědčí o velmi hlubokém
zakořenění tohoto morálního konstruktu v diskurzu kojení. Na ženy tak v případě kojení na
veřejnosti působí dvojí stigma, které pramení z pocitů vnější cenzury společnosti a z pocitů
vlastní morální autocenzury.
Sexualizace prsou je v diskurzu veřejného kojení také výrazným problémem. Cindy
Stears popisuje, že ženské tělo a mateřské tělo jsou sociálně konstruované kategorie, které
jsou na sobě nezávislé, a proto o nich a v nich ženy musí vyjednávat. (Stearns 1999: 309)
Prvotní problém dle mé analýzy spočívá v tom, že ženy samy nejsou schopny vnímat své
tělo jinak, než výlučně skrze tyto dvě kategorie. Do veřejného prostoru tak samy vstupují
s nevyjednaným postojem vůči svému tělu, a to ve smyslu těla mateřského nebo těla
ženského a sexualizovaného.
Kromě vyjednávání o sexualitě vlastního těla je mnohdy problematické, aby matky
kojily jinde, nežli v domácím prostředí. Kojení může být natolik (technicky) obtížné nebo
komplikované, že kromě vyjednávání o mateřském těle ve veřejném prostoru, se téma kojení
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na veřejnosti setkává i s významem kojení, jako náročné práce, která je doprovázena mnoha
pomocnými faktory:
„Měla jsem to vždycky naplánovaný tak, abych ji kojila doma, protože jsem
věděla, že jí prostě nikde jinde nenakojím. Mě jako kojení jinde na veřejnosti
by ani nevadilo, s tím problém nemám, ani mi nevadí, když někdo kojí na
veřejnosti, pokud tam teda nemá prso úplně rozto… já prostě nechápu, tahle
společnost je jako nastavená tak, že jako máš kojit, ale když pak někdo kojí na
veřejnosti, tak je zase jako divnej?“ (Karolína)
Ženy tak vyjednávají o kojení na veřejnosti na mnoha rovinách. Kojení je velmi individuální
záležitostí a pro některé ženy je práce kojení natolik komplikovaná, že bez asistence
domácího prostředí ji nelze vykonávat. Karolína očividně vyjednává na všech úrovních,
které jsem během své analýzy tématu veřejného kojení postihla. Kojení je pro ni natolik
náročná práce, že je schopna ji vykonávat pouze z domova. Následně uvádí, že kojení na
veřejnosti jí zásadně nevadí, otázku sexualizace prsou ve veřejném prostoru však zcela
vyjasněnou nemá. Následně hodnotí i své vnímání společenského morálního přístupu vůči
veřejnému kojení.
Vyjednávání žen o vlastním těle, jako buď sexualizovaném, nebo mateřském se
mnohdy odehrává od samého počátku kojení a může tak být příčinou mnoha komplikací
během kojení. Žena je s tímto vyjednáváním konfrontována po celou dobu kojení:
„A jako mi přišlo hrozně divný, já jsem to jako neměla nějak přirozeně. Mě
přišlo jako divný dát tomu dítěti to moje prso do pusy prostě. Jako nevím, do
tý doby to byla hračka pro chlapa a ne jako pro dítě.“ (Šárka)
Šárka tak vyjednávala nad vnímáním svého těla od samého začátku kojení a bylo pro ni
obtížné začít vnímat své tělo v jiné optice než doposud. Vlastním postojem ke svému tělu i
v domácím či intimním prostředí se tak zabývala mnohem výrazněji, než postoji společnosti
týkající se kojení ve veřejném prostoru. Avšak odhalená ženská prsa ve veřejném prostoru
pro ni nezůstala zcela bez sexuálního kontextu a stala se předmětem její určité cenzury:
„Jojo, s tím já jsem problém neměla. No tak zase kam já jsem chodila. Já
jsem jednou měla schůzku pracovní. Ale normálně venku, než aby tam řval, no
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to jsem prostě vytáhla prso, ale to se vytáhne tak, že to není vidět to prso, to
nikdo nevidí. A kdyby se někdo jako pohoršoval, tak to by dostal no. Všude
kam jsem šla, jsem prostě vytáhla prso, nebylo nic vidět. Já myslím, že v dnešní
době už si nikdo nedovolí jako nic říct.“ (Šárka)
Problematika sexualizace prsou se tak v analýze ukazuje zejména jako problém samotných
žen, které tak své vlastní tělo při kojení ve veřejném prostoru vnímají. Tím se celý problém
veřejného kojení více ukotvuje ve společenské morální ideologii.
Pro společnost tak není problém sledovat ženy na koupalištích s odhalenými ňadry,
ale pohled na kojící matku je nejen pro společnost, ale pro ženy samotné stále nevyjednaným
postojem. Sexualizované ženské tělo je tak dominantním společenským obrazem ženy a
v případě, kdy se k sexualizovaným atributům ženského těla (prsům) přidá mateřský
význam, pak dochází ke stigmatizované pozici žen-matek ve společnosti.
Této stigmatizující pozicí žen se věnuje Anna Mydlilová a v rámci podpory kojení
se snaží veřejné prostředí udělat přívětivější pro kojící matky. K této iniciativě přistupuje
skrze vytváření míst přátelské kojení a vyzývá tak aby v prostorách, která kojení umožňují
(kavárny, knihovny, obchody atd.) byla vyvěšena plaketa informující matky o tom, že zde
mohou kojit, aniž by byly vystaveny společenskému stigma. Soupis těchto míst se dále snaží
prezentovat na internetových stránkách Laktační ligy. (Místa přátelská kojení 2018)Tento
krok považuji za přínosný, jelikož mou snahou je podporovat ženská rozhodnutí. Pokud se
žena chce kojit, tak má nárok na to, aby mohla kojit kdekoliv. V tomto případě docházím
k závěru, že ve věci veřejného kojení, je to morální ideologie, která ženy vede zpět do
soukromé sféry, než, že by k tomu přispívala samotná norma kojení.

6.7

Mizející otec
Z diskuse o kojení jako výhradní práci matek a její nezastupitelnosti v předchozích

podkapitolách vyplynula otázka možnosti participace na intenzivní péči o dítě ze strany otce
nebo partnera/ky. Nezastupitelnost matky v krmení dítěte nese velký esencialismus. Na
druhé straně možnost otců, partnerů/ek i ostatních členů rodiny podílet se na této péči o dítě
zase přináší matkám možnost větší svobody:
„Asi jsem si pak dost rychle našla výhody toho, že to dítě nemusím mít na krku
jenom já, že není už tak závislý na tom mlíku, na tý matce, takže ho můžeš dát
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babičce nebo může být s tatínkem doma. A taky že v noci tatínek může tu flašku
dát. Takže když jsem řekla, že někam jdu nebo že přijdu pozdě, tak jí to dal.“
(Zuzana)
„…ale záviděla jsem těm, který nemusí kojit a můžou si chodit, kam chtěj a ty
přítelové a manželové jim můžou dát lahev, aniž by tam ta matka byla, aniž
bych tam já byla.“ (Barbora)
Situace, kdy se budou moci podílet ostatní, o které hovoří Zuzana, však mohla nastat pouze
v okamžiku, kdy žena přestane kojit a přejde na systém krmení náhradou mateřského mléka
z lahve. Barbora tak popisuje, že tento stav záviděla. Z analýzy tak vyplývá, že ženy se
ukončení kojení, díky kterému by mohly získat více vlastní svobody a které by umožnilo
participaci na péči ostatním, obávají – a obávají se ho z důvodu pocitu „sobecké matky“,
kterému se budu více věnovat v následující kapitole. Ženy se snaží dodržovat společenské
morální představy o tom, jak dlouho by měla odpovědná matka kojit své dítě.
Domnívám se, že tuto situaci popisuje socioložka Radka Radimská (2002, nyní
Dudová), která hovoří o novodobém kultu mateřství. Zmiňuje současnou situaci, která se
jeví tak, že klade veškerou pečovatelskou odpovědnost na ženy-matky a muži zde stojí jako
uzurpátoři něčeho, co vždy patřilo pouze ženám z biologické podstaty. Muži jsou tak v roli
otce označováni jako ti, kteří se nezapojují aktivně do péče, jelikož jim to není řádně
umožněno. Vůči těmto postojům se autorka vymezuje a snaží se narušit tuto prezentaci
biologické determinace žen, na jehož základě je mateřství jejich exkluzivní
výsadou.(Radimská 2002: 1-3)
Ačkoliv legislativa umožňuje, aby na rodičovské „dovolené“ mohl být muž i žena,
pak z pohledu intenzity a exkluzivity diskurzu kojení se toto opatření jeví jako nedostatečné.
Z analýzy vyplývá, že většina otců přijímá jen určité asistenční, pomocné práce než
intenzivní péči o dítě:
„To mě prostě děsně sráželo. Já na jednu stranu chápu, že co bude dělat.
Koukat na to, jak já kojim, no to bych asi taky usnula na jeho straně. Je
pravda, že potom, ji obstaral, přebalil a přinesl mi ji na to kojení, to jako jo.
Nebylo to úplně celý na mě.“ (Karolína)
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Karolína si byla vědoma exkluzivity související s kojením. Ačkoliv se snažila manžela
zapojit, jeho plné podílení na péči prožívala až s poslední dcerou, kterou nekojila již od
porodu a mohla tak s manželem plně participovat na všech procesech péče o dítě. Novodobý
kult mateřství a s ním související nezapojování otců do péče, o kterém hovoří Radka
Radimská (2002), se tak ve světle mé analýzy jeví jako následek současné normy kojení,
která vyvstává nikoliv jako aktivita na ochranu kojení, ale jako cílená propagace kojení,
skrze kterou se uskutečňuje model intenzivního mateřství.
6.8

Sobecké a alternativní matky aneb co je „normální“
V této podkapitole bych se ráda pozastavila nad tím, jak vnímají mé narátorky

morální ideologii hodnotící, jak dlouho je vhodné či nevhodné kojit. Nejedná se o
významné téma, ale nemohla jsem jej nechat stranou, neboť problematiku délky
kojení vnímám jako součást snahy o vyhnutí se jistému společenskému stigmatu.
Volba žen rozhodovat o tom, jak chtějí kojit tak podléhá i společenské morální
cenzuře a vlastní sebereflexi v rámci této cenzury. (Warner 1999: 4-5)
„ Je ale pravda, že když člověk to mlíko má a může kojit, tak je asi trošku
hloupost si to nechat. No nevím, prostě, jestli bych kojila, kdyby nebyl ten
ekzém, asi kvůli tomu tlaku ze společnosti jo.“ (Karolína)
Karolína zde jasně identifikuje společenskou morální ideologii odpovědné matky,
která dle současné normy své dítě kojí nebo se o to maximálně pokouší. Karolína své třetí
dítě nekojila, jak sama uvádí, ze zdravotních důvodů, kterými byl silný atopický ekzém na
prsou a těle. Karolína však vzápětí vyjednává o tom, zda spíše ekzém nevyužila jako
záminku pro nekojení, jelikož se bála společenského stigmatu v případě, kdyby vyslovila
explicitně svůj nezájem o kojení:
„Takže doslova děkuju za ten ekzém, že jsem nemusela kojit to třetí. I když to
kojení bych zkusila u té třetí, kdyby ten ekzém nebyl tak hrozný, ale max do
půl roka, kdy bych to utla, abych věděla, že jsem jí dala to nejlepší, co jsem
mohla mít a chtěla jsem se pak hlavně taky vrátit do práce.“ (Karolína)
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Společenské stigma Karolínu vede k tomu, aby vyjednávala o kojení v souladu s
požadovaným půl rokem kojení dle propagace kojení a doporučení Světové zdravotnické
organizace. V pohledu Karolíny je tedy znát, že tyto doporučení pronikly do společenského
morálního diskurzu odpovědné matky. Podobné pocity zažívala i Barbora, která taktéž
v současné době vyjednává o kojení druhého dítěte, které čeká. Její vyjednávání se odehrává
taktéž s pocitem sobecké matky, která nedodržuje některé očekávané normy kojení:
„Řekla bych si, jo, teďka to zvládnu ty tři měsíce, ale později už bych to jakoby
omezovala čím dál víc. Nemám teď teda takový cíle, jako že bych kojila do
roka. Možná spíš jako půl roku a když by byly ty příkrmy, tak už bych to asi
střídala nebo úplně to vyřadit. Já jsem pak malý už dávala pak to umělý mlíko
a na tom vydržela docela dlouho a na noc jsem jí ho dávala, to měla no, myslím
asi do dvou let jsme to dávali. Ale kojit takhle dlouho, to si neumím představit.
Já si pamatuju, že jsem byla ráda, že jsem se toho zbavila a nemusela jsem to
pak už dál řešit a byl to jakoby strašně krásnej pocit, v uvozovkách, pocit, jako
že už můžu být svobodná. Ale to zní, jako že jsem byla taková, taková… No
spíš, jsem měla pocit, že jsem prostě sobecká, že myslím na sebe a ne na to
dítě, v tomhle smyslu no.“ (Barbora)
Barbora nyní vyjednává s určitou společenskou normou kojení, kterou si již prožila a kterou
interpretovala. To, že by své dítě nekojila alespoň nejpotřebnější preferovanou dobu, v ní
vyvolává pocit sobecké matky.
Podobná společenská morální cenzura se dle mých narátorek objevují i v otázce
maximální délky kojení. Feministická kritika kojení tematizuje tlak na ženy ve smyslu
minimální délky kojení, ale mé narátorky popisují i tlak vymezující maximální přijatelnou
délku kojení:
„Super bylo, že mám nejlepší kamarádku, asi 28 let, ona má chlapečka a jemu
bylo pět. A ona kojila si do čtyř let, takže bylo skvělý, že jsme se hodně
podporovaly a utvrzovaly jsme se v těch našich pocitech. Že třeba, když se
zlomil ten rok a půl jo… do toho roku a půl to ta společnost jako toleruje. Do
roka a půl to berou všichni jako jo. To téma toho kojení je rozšířený, takže do
roka a půl jako dobrý. Do roka jo, do roka a půl si alternativní matka a koj si,
do dvou let jako… ehm… a nad dva roky jako konec. To už máš prostě
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nálepku, a pokud nejsi v nějaký skupině. Už je tam jako to stigma a je to špatný
a hanlivý komentáře a výsměchy.“ (Lenka)
Lenka zde jasně definuje jaká je dle ní společenská morální ideologie ve smyslu přijatelnosti
kojení a věku dítěte. Podobu normy kojení, jež proniká do společenského povědomí, tak
identifikovaly i matky, které jinak souzní s podporou kojení a kojení pro ně nese významy
prezentované ve společnosti. Stejně tak Dana ve svém příběhu identifikuje dlouhodobé
kojení a svůj přístup – který označuje za alternativní – z hlediska společenské cenzury:
„Já si myslím, že už před těhotenstvím jsem inklinovala k alternativě. U nás
v Čechách je to pořád ještě alternativa, co se týká výchovy a péče o děti,
porod, kojení. Takže ve své podstatě jsem si o tom nezjišťovala nic zásadního
a byla jsem na předporodním kurzu, který byl tímto způsobem alternativně
zaměřen.“ (Dana)
Uvedené výpovědi identifikují současnou morální ideologii normy kojení. Považuji
zde za zásadní, že společenské stigma v tomto ohledu pociťovaly všechny mé narátorky.
Morální ideologii normy kojení lze shrnout následovně: Kojím-li méně než půl roku, jsem
sobecká matka a kojím-li více než dva roky, jsem matka alternativní. Nemám-li zájem o
kojení, jsem sobecká matka a mám-li o kojení přílišný zájem, jsem matka alternativní.
Domnívám se, že je téměř nemožné dostát současné normě kojení, která odpovídá
společenské morální ideologii.
Lenka v této souvislosti přesně identifikuje, čím je společenská morální ideologie ve
věci kojení umožněna:
„Já jsem nedávno četla hrozně hezkou věc, že každý má pocit, že rozumí tomu,
co znamená být máma a z tohodle titulu má pocit, že může hodnotit matku,
jestli je dobrá nebo špatná [zvýraznění I. P.], že tomu jako vlastně rozumí
každý a každý tě může zhodnotit jako matku, což je prostě strašný. Já myslim,
že to je princip mateřství, že každý dělá to maximum, co si myslí, že je pro to
dítě nejlepší. Teda aby mu to někdo hodnotil nebo do toho kecal… no chce to
hodně sebevědomí, aby mu to do tý jeho budky, víš co. Člověk má pořád
pochybnosti, říkáš si, tohle jsem mohla udělat jinak a tamto jsem mohla udělat
jinak a je to hrozně těžký.“ (Lenka)
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6.9

Shrnutí analýzy rozhovorů
Analýza rozhovorů mi umožnila identifikovat současný dominantní diskurz kojení,

který tvoří zejména argumenty podpory a propagace kojení. Tato podpora a propagace kojení
však nabízí pouze jednu optiku, kterou lze na kojení nahlížet a vytváří tak idealizovaný obraz
kojení. Tento idealizovaný obraz ženy obklopuje ze všech stran – je přítomen v legislativě,
lékařské praxi a medicínském diskurzu i ve společenské ideologii. Tento diskurz pak působí
také na mé narátorky a to natolik, že mají možnost se prostřednictvím této dominantní
ideologie realizovat nebo ji pouze pasivně přijímat. Nutriční hodnota mateřského mléka se
podílí na tvorbě významu činnosti kojení natolik, že její zvýznamňování nelze považovat za
součást ochrany kojení, ale za cílenou propagaci dominantní ideologie. Pokud tato ideologie
způsobuje, že se zmenšuje možnost žen rozhodovat o kojení, pak mizí samotná ženská
integrita.
V analýze rozhovorů se kromě významu nutriční hodnoty mateřského mléka
nepotvrdily ostatní argumenty zastávané propagátorkami a propagátory kojení jako
jednoznačně relevantní a šířeji sdílené. Asistence personálu v porodnicích ovlivnila přístup
mých narátorek v uvažování o dominantním diskurzu. Laktační poradenství je schopné
matkám asistovat v metodických radách ohledně kojení. Zároveň ale z analýzy vyplývá, že
laktační poradenství je jako strategie propagace dominantního diskurzu prospěšné jen těm,
které se s ním ztotožní.
Vazby mezi matkou a dítětem, které se mají utvořit skrze kojení a jež jsou v současné
prezentaci kojení zdůrazňovány, vedou k vyloučení z péče o dítě v případě ostatních členů
rodiny a zejména otců a partnerů/rek. (Stearns 2009). Z chápání rodičovství, které se utváří
spolu s konstrukcí mateřství jako úzce provázaného s kojením, vypadává otec a s tím i jeho
možnost se na rodičovství intenzivně podílet. V současné době je zákonem umožněno, aby
se na rodičovské dovolené podílel muž i žena. (zákon č. 262/ 2006 Sb.) Toto legislativní
opatření je však silně konfrontováno s tím, že díky působení normy kojení se prosazuje
model intenzivního mateřství. V důsledku modelu intenzivního mateřství, kterého součástí
je uchopení kojení jako výhradní a nezastupitelné práce matky, se vytrácí možnost otce
participovat na rodičovství. Ve výzkumu Cindy Stearns tak některé matky upřednostňovaly
odsávání mateřského mléka, aby tak mohly nejen získat více svobody, ale aby i otec mohl
aktivně participovat na péči o dítě. (Stearns 2009: 73-74) Radka Radimská (2002) ve svém
článku popisuje, jak se otcové zasazují za své právo podílet se na rodičovství a péči o děti
ve stejné míře jako ženy. (Radimská 2002: 1-3) Jejich nároky jsou ale degradovány na
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asistenci matky v pomocných úkonech kolem péče o děti. Hlavní pečovatelskou činností je
totiž kojení, které se jako činnost budování vzájemných vazeb mezi matkou a dítětem stává
nenahraditelným faktorem ovlivňující vývoj dítěte. Esencialismus obsažený v diskurzu
kojení, který jsem identifikovala v rozhovorech, ohrožuje aktivitu otců ve snaze zapojit se
do péče o dítě. Bude-li se diskurz kojení rozvíjet nadále tímto směrem, pak se domnívám, že
se otcové sami začnou opravdu vyvazovat z pečovatelské role a opět se utvoří model tradiční
rodiny, jak o tom hovoří Cindy Stearns (2009).
Z analýzy však vyplývá, že specifické a interakční vazby probíhají mezi matkou a
dítětem v různých činnostech, přičemž kojení je pouze jednou z nich. Kojení tak může být
vnímáno jako prostředek navazování vztahu nebo jako strohá forma krmení dítěte. V mé
analýze se tak neprokázalo, že by kojení nutně souviselo s navazováním specifických vazeb
a zvláštního druhu pouta mezi matkou a dítětem. Tato pouta jsou navazována
prostřednictvím různých činností, která jsou pro matku i dítě příhodnější. Interakce se může
odehrávat prostřednictvím mnoha činností a vazby na jejím základě vnímám, jako nikoliv
přirozeně, ale uvědoměle tvořené. Vazby intenzivně utvářené skrze kojení se pak z analýzy
jeví jako záměrně budovaná fixace.
Tvrzení o přirozenosti a biologické predispozici pro kojení je zakořeněným
argumentem propagace kojení natolik, že narátorky nejenže vstupovaly do zkušenosti kojení
bez hlubší předchozí reflexe a rozhodování, ale prožívaly následně bolestná procitnutí,
v důsledku kterých se jejich pohled na kojení měnil. Vzhledem k absenci argumentů, jež by
tvořily alternativu k současnému diskurzu kojení a nabídly tak ženám jinou optiku jak
nahlížet na kojení, byly narátorky následně nuceny si své postoje vyjednávat samy. Tím, že
jsou samy zasaženy dominantním diskurzem kojení, se toto vyjednávání odehrává na dvou
rovinách – jednak vůči sobě samým a také vůči společenské ideologii utvářející diskurz
kojení.
Současná podoba normy kojení, kterou rekonstruuji na základě analýzy, následně
zcela nekoresponduje s morální ideologií společnosti, která má snahu hodnotit a cenzurovat
délku či podobu kojení. Společenská morální ideologie tak způsobuje, že pokud matky
vybočují z etických či morálních společenských představ o odpovědné kojící matce, tak se
cítí jako sobecké nebo alternativní. Tento diskurz je natolik silný, že si jej narátorky osvojily
samy. Navíc se ženy vylučovaly z veřejného prostoru jako kojící matky z důvodů
nevyjednaného rozkolu mezi sexualizovaným ženským a mateřským tělem. Ženské tělo se
chápe jako sexualizované. Morální ideologie je natolik zakořeněna, že ženy samy mají
tendenci hodnotit, do jaké míry je veřejné kojení přípustné. Tím samy kojení cenzurují a
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vylučují ho z veřejného prostoru. Základním problémem je tedy nevyjednaný postoj žen ke
vnímání vlastního těla.
Závěrem lze shrnout, že nutriční obsah mateřského mléka je dle narátorek téměř jediný
argument současné normy kojení, který narátorky vnímají jako nezpochybnitelný. Postoje
narátorek k ostatním významům souvisejícím s prezentací kojení jsou rozrůzněné, a tak jsou
více záležitostí individuální a subjektivní. Současný diskurz kojení, dle mé analýzy,
generalizuje a své argumenty prezentuje jako téměř univerzálně platné pro všechny ženy ve
stejné míře. Současná podoba diskurzu kojení, jak se jeví z analýzy, je silně esencialistická,
marginalizující, exkluzivní a direktivní.
6.9.1 Podněty k diskuzi
Ze závěrů analýzy rozhovorů vyvstávají například otázky: Je skutečně současná norma
kojení a dominantní diskurz kojení tou jedinou správnou optikou, jak na kojení nahlížet a
jak jej praktikovat? Pokud ano, pro koho je nejlepší? Jakým způsobem je do odborných
studií, které podepírají dominantní diskurz kojení, zahrnut hlas žen? Otázek deroucích se na
povrch je mnoho.
Pokud se ve veřejné diskuzi o kojení objevují obavy, že kojení je pod marketingovým
nátlakem ze stran výrobců náhrad mateřského mléka v ohrožení (Na blogu 2018), pak
považuji za důležité do této diskuze namítnout, že proto, aby bylo ubráněno údajně ohrožené
kojení, je stejný tlak (jako je ten od výrobců náhrad mateřského mléka) vyvíjen vůči ženám
i ze strany laktační podpory. Zatímco legislativa zformulovaná na základě mezinárodních
úmluv (nadřazených národnímu právnímu řádu) omezuje možnosti těchto výrobců
v prostředí tržní ekonomiky (zákon č. 40/1995 Sb., vyhláška č. 54/2004 Sb.), tak vůči
propagaci kojení nevzniká obdobný druh kritické reflexe. Z mého výzkumu vyplývá, že
tento druh reflexe je potřebný a měl by být podporován. Bojí-li se ženy veřejně přiznat, že
kojit nechtějí, pak se stále ptám, pro koho je existující diskurz kojení skutečně prospěšný?
Nevnímám jej jako oslavu specifického ženství, ale jako umlčování hlasů těch, kteří se s ním
neztotožní, tedy umlčování hlasů žen, které jsou zasažené na jimi vnímané reálné svobodě.
Navrhnout v tomto diskurzu o kojení možná řešení se jeví jako obtížné, neboť tento
diskurz je ukotven v mnoha rovinách. Pro začátek by mělo dojít k zvýznamnění těch hlasů
žen, které se nepřekrývají s argumenty o odpovědném mateřství. V českém prostředí
takováto diskuze doposud citelně chybí. Jedním ze způsobů, jak tuto diskuzi začít je také
zpřítomnit argumenty feministické kritiky diskurzu kojení v českém prostředí. Možnost
nahlížet na diskurz kojení jinou optikou by tak zvětšila rozhodovací možnosti žen – umožnila
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by jim přestat se se současnou normou ztotožňovat nebo ji pasivně přijímat. Pokud má být
v otázce přístupu ke kojení uchována a podporována ženská integrita, tak možnost volby
představuje základní feministický požadavek, jak této integrity dosáhnout.
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ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem se snažila postihnout vývoj diskurzu kojení a normy
kojení od první iniciativy podpory kojení v 50. letech v USA až po současnou podobu
praktikovanou v českém prostředí. Představila jsem mezinárodní vývoj podpory kojení a
jeho začleňování do legislativy a lékařské praxe v České republice. Současná propagace
kojení v českém prostředí je zasažena argumenty přirozenosti, biologické determinace a
dovednosti, kterou si lze osvojit. Mateřské mléko je prezentováno nejen ve smyslu výživové
hodnoty, ale také v konotacích spirituálních a jiných specifických významů a vazeb.
(Zamarská 2006: 14) Kojené dítě se stalo normativním modelem a tak je ke kojení v tomto
diskurzu také přistupováno (Schneiderová 2005: 16).
Proti dominantnímu diskurzu se objevuje taky kritický feministický diskurz, který
poukazuje na sociální a kulturní konstruovanost současného dominantního diskurzu kojení.
(Wall 2001). Cílem mého výzkumu bylo zjistit přítomnost současné normy kojení v České
republice a postihnout její podobu očima žen a následně vytvořit reflexivní východiska pro
doposud chybějící diskusi o této normě. Tím usiluji o kritické narušení dominantní narace
diskurzu kojení a jeho propagace.
Na základě analýzy rozhovorů identifikuji normu kojení, která ve své současné
podobě ohrožuje integritu žen. Identifikovaná norma kojení je vhodná pouze pro ženy, jež
se s dominantním diskurzem ztotožní. Ty, které se se současným diskurzem neztotožní, ji
následně pasivně přijímají, jelikož zde absentuje možnost diskuze o této normě. Kromě
nutričního významu mateřského mléka, který se jeví jako jediný relevantní důvod, kvůli
kterému ženy kojení vykonávají, se význam kojení jako výlučné tvorby specifického pouta
mezi matkou a dítětem neprokázal jako relevantní či šířeji platný. Kojení je tak pouze jednou
součástí existujících možností interakce a navazování pouta s dítětem, nikoliv
determinovanou činností, jež vazbu zaručuje. Intenzivní prezentace diskurzu kojení je
posílena morální společenskou ideologií, která má tendence hodnotit představu odpovědné
kojící matky podle podoby kojení či jeho délky. Tato morální ideologie prostupuje
společností natolik, že ženy samy touto optikou nahlížejí na diskurz kojení. Jen obtížně pak
vyjednávají mezi prezentací ženského a mateřského těla. Propagace kojení, která navozuje
dojem přirozené predispozice žen ke kojení, pak společně s téměř univerzálně platným
návodem na rozvoj kojících dovedností uvádí mnohé ženy v omyl, který si následně musí
bolestně obhájit nejen před sebou samými, ale i vůči společnosti, jež je cenzuruje. Kojení
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tak vyvstává nikoliv jako paušálně přirozená a naplňující činnost, ale jako velmi náročná
tělesná práce, individuálně a subjektivně zakoušená.
Součástí řešení tohoto kritického stavu může být vnesení reflexivní kritiky
současného diskurzu kojení. To umožní vytvořit takové prostředí, kde je možná jistá diskuze.
Ta by pak dala ženám prostor vyjasnit si své postoje vůči kojení a také by jim nabídla jiné
optiky, kterými na diskurz kojení mohou nahlížet. Vzhledem k pevnému ukotvení některých
principů propagace kojení do legislativních opatření a medicínského diskurzu se dle mého
názoru jiné řešení v současnosti nenabízí.
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k rozhovoru pro výzkum diplomové práce
Základní výzkumná otázka:
Jak ženy prožívají kojení či nekojení v prostředí ČR?
Výzkum je veden pro účel zpracování diplomové práce vedené na fakultě Humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze. Tento výzkum a rozhovor je realizován Bc. Ivou
Podhrázskou. Cílem výzkumu je zachytit životní období kojení či nekojení žen v prostředí
České republiky.
Vaše osobní údaje budou v rámci výzkumu anonymizovány a bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Rozhovory jsou pro účely
výzkumu nahrávány na audio zařízení. Tyto nahrávky slouží pouze pro práci výzkumnice.
Veškeré Vaše osobní údaje po pořízení této audio nahrávky budou pro následné zpracování
anonymizovány. Části Vašeho anonymizovaného rozhovoru mohou být citovány
v diplomové práci. Získané výpovědi však budou citovány anonymně bez vazby na Vaši
konkrétní osobu. Rozhovor je možné kdykoliv ukončit a není nutné odpovídat na případné
doplňující dotazy.
Je možné odstoupit od souhlasu se zpracováním Vašeho rozhovoru v rámci výzkumného
projektu. V případě žádosti o odstoupení na participaci v rámci výzkumného projektu a pro
jakékoliv dotazy je možné využít kontakt prostřednictvím e-mailové adresy
iva.podhrazska@seznam.cz
Tímto souhlasem stvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s potřebnými informacemi
týkající se tohoto rozhovoru a tímto s rozhovorem a jeho použitím pro realizaci výzkumného
projektu souhlasím. Tento souhlas je vyhotoven ve dvou kopiích, kdy jedna náleží Vám a
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2. Seznam otevřených kódů, axiálních kategorií a tematických okruhů
Intervenující podmínky
 marketing um
 medikace
 Nevýhody UM
 pediatr
 porodnice-praxe
 rady a pomoc rodiny/okolí
 prvorodička
 Spirituální významy
 vliv manžela
 řízené/volné kojení
JEV (fenomén)
 vyšší dobro
 absence vazby
 domestikace
 kojící norma
 morální ideologie
 participace s UM
 konstrukt přirozenosti
 obhajoba vlastní volby
 pocit nesvobody
 pocit svobody
 pocit viny
 povaha novorozence
 sebeobětování
 sobecká matka
 tělesná práce
 vazba
 vazba=fixace
 vlastní vyjednávání
 vnímání kojení
 výhradní práce
 vznik volby
Kontext
 nemoc - matka
 nemoc - dítě
 zkušenost vlastní matky
 biblické pasáže (nutně nesouvisí s tématem)
Příčina
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 asistence v porodnici
 informovanost o kojení
 kontakt po porodu
 lékařský přístup
 negativní zkušenost – porodnice
 první zkušenost
 výhody UM (náhrady mateřského mléka)
 význam MM (mateřského mléka)
 porod
 výhody MM (mateřského mléka)
 propagace kojení
Strategie
 laktační poradkyně
 odsávání / pomůcky
Následek
 participace otce na ostatních činnostech
 délka kojení
 proměna pohledu na kojení
Kojení a prostor (tématický okruh)
 kojení ve veřejném prostoru (sexualizace těla)
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