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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá řízením změny v konkrétní zdravotnické organizaci – na 

gynekologicko-porodnickém oddělení – a jejím cílem je zhodnotit průběh řízení změny 

z manažerského hlediska a také zhodnotit její udržitelnost v organizaci. Zaměřila jsem se 

na průzkum postupu a na provedení této konkrétní změny, a to změny od klasického 

modelu porodnictví až po respektující porodnictví s využitím alternativních metod 

a podpory přirozeného porodu. Použila jsem metody kvalitativního výzkumu, totiž metody 

přímého zúčastněného pozorování. Z terénních poznámek, rozhovoru a analýzy na 

sociálních sítích jsem vytvořila přehled průběhu změny a zdůraznila nalezené 

problematické oblasti. Podařilo se mi zodpovědět všechny kladené otázky a zhodnotit 

průběh této změny a její udržitelnost. Na závěr diplomové práce přináším jako pomůcku 

pro další zařízení návrh praktického průvodce konkrétní změnou. 

Klíčová slova: porodnictví, porodnice, perinatální péče, koncepce přístupů vedení 

porodu, názorové diference, zdravotnický management, management změny, změna 

image. 

 

ABSTRACT 

This theses deals with leading change in the specific organization, gynecologycal 

obstetrician department. The main aim of this theses is to evaluate leading of this change 

from the manager point of view and also to evaluate its sustainibility in the organization. 

I was focused on the research of the proces and execution of this specific change. It was 

the change from the clasiccal model of obsetrics to the respectfull model of obstetrics with 

using alternative methods and support of the natural birth. I used the qualitative research 

methods, patricipating observation. I created the summary of the proces of the change and 

underlined the found problematic parts from the field notes, interview and analysis of 

social networks. I managed to answer all asked questions and evaluate the process of 

change and its sustainability. At the end I offered a practical guide of the specific change 

as a tool for other organizactions. 

Key words: Obestetrics, maternity center, perinatal care, concepts of leading birth, 

opinion differences, healthcare management, management of change, image change. 
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I. ÚVOD 

Tato práce se zabývá procesem změny v konkrétním zdravotnickém zařízení. 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení došlo ke změně způsobu poskytování služeb – 

zejména se jedná o oddělení porodního sálu, ale tato změna částečně souvisí také 

s provozem na oddělení novorozenců a na oddělení šestinedělí. Jedná se o změnu přístupu 

k rodičkám a o změnu klasického modelu celkové porodní péče, spočívajícího v tom, že 

porody jsou vedeny převážně lékařsky a jsou při nich často prováděny preventivní a rutinní 

zákroky, jsou často spojeny s invazivními intervencemi, podáváním medikace, 

urychlováním, preventivními nástřihy hráze a z důvodu pozorování s následným 

odloučením dítěte od matky. Nový model se vyznačuje respektujícím přístupem, 

neurychlováním porodu medikamenty, vlídným přístupem, akceptováním všech projevů 

ženy, využíváním alternativních metod a respektováním jejího přání a hlavně podporou 

přirozeného porodu. Tato změna se skládá z mnoha dílčích úkolů, které je potřeba návazně 

a organizovaně zvládnout, a to hlavně správně z manažerského hlediska a za účasti celého 

týmu gynekologicko-porodnického oddělení. 

Důvodem k napsání práce s touto tematikou je můj velký zájem o profesi porodní 

asistentky jako samostatně působícího profesionála a o rozvoj v této oblasti. Ovlivnila mě 

zejména zahraniční praxe, kde jsem na celou oblast porodnictví a na způsob poskytování 

péče těhotným ženám, ženám při porodu i v šestinedělí získala zcela jiný náhled. Ačkoli 

některé části této práce se zdají být kritické, velmi oceňuji ochotu a motivaci pro takovouto 

změnu a tuto snahu velmi podporuji. 

V první části se zabývám teorií porodu a jeho průběhem, rozdílem mezi lékařsky 

vedeným a přirozeným porodem a také konfliktem mezi lékaři a porodními asistentkami, 

který vyplývá z historického exkurzu a značně ovlivňuje současnou situaci v porodnictví. 

Dále se zabývám oblastí managementu a pojmy, jako je např. image organizace a vedení 

změny. 

V empirické části řeším hlavní otázky a cíle práce a popisuji a hodnotím provedenou 

změnu, což je také cílem práce. Ohledně této konkrétní změny docházím k velice 

zajímavým zjištěním, která jsou ve vztahu k typu a velikosti zařízení opravdu nečekaná. 

Všechny otázky jsou zodpovězeny a cíl práce je splněn. Na závěr přináším část 

praktického průvodce změnou, určeného hlavně pro manažery bez jakýchkoli zkušeností 

v oblasti komplexní změny; tento průvodce jim může pomoci s dílčími úkoly a nastínit 

další postup. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Porodnictví 

1.1  Těhotenství, Porod, Šestinedělí – vymezení pojmů 

1.1.1.  Těhotenství 

Těhotenství je období v životě ženy, při kterém dochází v děloze k vývoji plodu 

a které končí porodem. Toto období trvá fyziologicky 38–42 týdnů a je provázeno řadou 

tělesných a psychických změn. Pro potřeby vypočtení délky těhotenství a posouzení vývoje 

plodu dělíme období těhotenství do tří trimestrů – běžně se jeho délka udává v týdnech. 

(Roztočil, 2017) 

V období do 36. – 38. týdne je žena zpravidla v péči svého gynekologa, který podává 

ženě těhotenské rady a podle doporučených postupů a předešlých výsledků vyšetření ji 

posílá na řadu dalších. Lékař provádí při každé návštěvě opakovaně běžná vyšetření a dále 

jsou prováděna vyšetření plošná: screeningy a také selektivní screeningy, sloužící k tomu, 

aby se odhalily především případné vrozené vývojové vady plodu a chromozomální 

aberace. Všechna tato vyšetření průběžně sledují stav ženy i plodu. (Macků, 1998) 

Současný harmonogram těchto doporučených vyšetření v těhotenství obsahuje příloha 

číslo 1, vycházející z doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti.  Z tohoto 

harmonogramu je zřejmé, že žena a plod jsou v průběhu těhotenství velmi pečlivě 

sledovány a je tak vyvíjena snaha o prevenci nežádoucích stavů a zajišťována prevence 

komplikací při porodu a v šestinedělí – na těhotenství a na porod je nahlíženo jako 

na rizikové záležitosti. Je zde zřejmý systematický přístup a předpoklad využití této péče 

všemi ženami. (ČGPS – doporučené postupy, viz příloha 1) 

V období od 36. do 38. týdne gynekolog ženu (podle volby a registrace těhotné ženy) 

odesílá do péče porodnického oddělení, kam žena dochází na kontroly až do porodu 

samého. Žena si v těhotenství vybírá zařízení k porodu podle svého uvážení a potřeb dle 

zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

č. 372/2011 Sb.). Na základě této svobody ve výběru mohou ženy volit porodnici 

na základě referencí, vybavenosti a úrovně zařízení, stejně jako podle vzdálenosti 

od bydliště, což je v případě porodu důležitý faktor, a také podle preferencí nabízených 

služeb. V dnešní době se ženy mnohem více snaží zjistit, jaký je v porodnici k ženám 

přístup, zda jsou tam nakloněni přirozenému porodu, zda je možné, aby byla přítomna 

doprovázející osoba, či dokonce dvě doprovázející osoby, z nichž většinou jedna je otec 
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dítěte a druhá dula či porodní asistentka ženy. Tyto požadavky a jejich původ jsou dále 

rozebrány v kapitole Proměny porodnické péče v České republice. 

1.1.2.  Porod 

Porod definujeme jako fyziologické ukončení období těhotenství – někteří lékaři 

a porodní asistentky mluví o porodu jako o práci, kterou vyvíjí matka a jejímž cílem je 

vypuzení dítěte a placenty. (Gaskin, 2010) Porod z hlediska jeho progrese dělíme na tři 

porodní doby. 

V první době porodní, která je dobou otevírací, se hrdlo děložní začne vlivem 

děložních stahů otevírat, aby umožnilo průchod dítěte. Postupně se děložní hrdlo rozvine 

v otvor o průměru deseti centimetrů. (Bašková, 2015) V počátku této doby je rodička 

zpravidla v domácím prostředí, a to až do doby, kdy děložní kontrakce dosáhnou intervalu 

pěti minut od počátku jedné do počátku další. Při odtoku plodové vody se žena rovněž 

odebere do zařízení, které si pro porod vybrala. Dále podle zvyklostí daného zařízení je 

zhodnocena progrese porodu a provedeny vstupní procedury a rodička je umístěna 

do porodního boxu či vyčkávacího pokoje. První doba porodní u prvorodičky může 

celkově trvat deset až dvanáct hodin. (Macků, 1998) 

Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím děložní branky na požadovaných 

deset centimetrů a dorotováním hlavičky dítěte v pánvi do požadované polohy, což je 

zpravidla diagnostikováno vnitřním vaginálním vyšetřením ženy. V této době žena 

pociťuje nutkání tlačit a náležitě jsou k tomu využívány kontrakce. Tato doba končí 

porodem dítěte a její trvání je velmi individuální: od dvaceti minut až do jedné hodiny. 

(Bašková, 2015) 

Třetí doba porodní začíná po porodu dítěte a končí porodem placenty, jež je 

zásobním orgánem plodu v děloze. V této době dojde k odloučení placenty od dělohy 

a k jejímu porození za účasti slabých kontrakcí děložních. Poté následuje včasná doba 

porodní, někdy označovaná též jako čtvrtá doba porodní, kdy je žena s dítětem ponechána 

na porodním pokoji a je sledována adaptace novorozence a zdravotní stav ženy. (Bašková, 

2015) 

Po celou dobu porodu ve zdravotnickém zařízení je ženě k dispozici lékař a porodní 

asistentka, kteří o ženu pečují. Způsob péče se zpravidla odvíjí od doporučovaných 

postupů, ale také od zvyklostí daného zařízení a od jeho zavedených interních postupů. 

V odborné literatuře z roku 2015 související s porodnictvím (např. Moderní porodnictví 
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od A. Roztočila nebo Porodnictví od T. Bindera) se již objevují kapitoly s názvy jako 

Alternativní porod nebo Alternativní metody v porodnictví; tyto metody spočívají 

ve způsobech vedení porodu poněkud přirozenější cestou a za využití nefarmakologických 

metod a jsou kontrastem porodu vedeného lékařsky. Binder uvádí použití alternativního 

porodu v porodnici jako rozumné, akceptovatelné řešení oproti porodu probíhajícímu 

v domácím prostředí. Znamená pro něj kompromis mezi nutností lékařského přístupu 

a ochranou zdraví dítěte i rodičky a také snahu vyjít vstříc jejím přáním. (Binder, 2015) 

V různých zdravotnických zařízeních můžeme nalézt různé přístupy a nakloněnost 

jedné nebo druhé koncepci vedení porodu a celkového přístupu k ženám. V některých 

zařízeních se obě koncepce prolínají, nebo se naopak uplatňuje velmi vyhraněný přístup, 

což se týká především lékařsky vedeného porodu, kdy personál koncepci přirozeného 

porodu a služby s ním související spojené vůbec neakceptuje. Pro ženy je pak 

komplikované se v nabídce služeb orientovat a rozhodnout se pro zařízení, které je podle 

jejich potřeb pro ně vhodnější. Je tedy na zařízení, aby vždy jasně definovalo, ke které 

koncepci má v rámci možností zařízení blíže a do jaké míry je schopno požadavky žen 

na přirozený porod akceptovat. Tyto dvě odlišné koncepce vedení porodu jsou dále 

rozvedeny v kapitole Koncepce vedení porodu. 

1.1.3.  Šestinedělí 

Poporodní období, při kterém dochází k regeneraci, trvá, jak již vyplývá z názvu, šest 

týdnů. Do této doby dojde k návratu tělesných změn téměř do stavu před těhotenstvím. 

V počátku šestinedělí je žena zpravidla hospitalizována na oddělení šestinedělí. 

Po vaginálním porodu, pokud je poporodní období bez komplikací, jsou žena 

s novorozencem hospitalizováni doporučených 72 hodin – po císařském řezu jsou 

hospitalizováni 5–6 dní. (Pánek, 2013 – ČNeoS, doporučené postupy) Jako alternativu 

porodu v domácím prostředí některá zařízení již poskytují tzv. ambulantní porod, kdy 

rodička po dvou hodinách po porodu, během nichž je sledována na porodním sále, odchází 

s novorozencem do domácího prostředí, a také porod pouze s porodní asistentkou. 

Podmínky pro ambulantní porod a pro porod pouze za přítomnosti porodní asistentky 

formalizovalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013. Náměstek pro zdravotní péči k tomu 

uvádí: „Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky může z bezpečnostních důvodů 

probíhat stejně jako jakýkoli jiný porod pouze v zařízeních k tomu určených – tedy v řádně 

vybavených porodnicích. Rozdíl oproti současnému stavu je v tom, že lékař bude k porodu 

přivolán až v případě nenadálých komplikací. Toto řešení garantuje rodičkám, které si 
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z osobních důvodů nepřejí mít při porodu lékaře, žádanou míru soukromí. Na straně druhé 

bude možné poskytnout rodící ženě i novorozenci v případě nutnosti okamžitou lékařskou 

péči.“ (Polák, 2013 online MZČR) K ambulantnímu porodu zaujal stanovisko spíše 

negativní, jelikož uvádí, že v doporučených 72 hodinách se provádí důležitá vyšetření 

novorozence přímo v zařízení, nicméně udává, že byla snaha vytvořit takové podmínky, 

aby se eliminovala největší rizika. Byl vypracován metodický pokyn, který udává, jak 

postupovat v případě, že matka zařízení předčasně opustí. (Polák, 2013 online MZČR) 

Tato formalizace a metodický pokyn však nevylučují dřívější odchod ze zdravotnického 

zařízení po porodu a také nevylučují již dřívější praxi vedení porodu pouze porodní 

asistentkou. K tomu se také vyjádřila Lucie Suchochlebová Ryntová ze společnosti Aperio 

(Společnost pro zdravé rodičovství): „Na první pohled to vypadá jako vítaná změna. Jde 

ale bohužel jen o vytvoření iluze, že stát nabízí kompromis v letitých sporech o podobu 

porodnictví u nás. Ministerstvo zdravotnictví náhle ‚umožňuje‘, co dosud nebylo 

protizákonné (ambulantní porod), a k tomu v novém metodickém pokynu poskytuje návod, 

kterak zastrašit rodiče, aby se pro ‚povolený‘ ambulantní porod beztak 

nerozhodovali. A těm, co se přes všechny výstrahy rozhodnou odejít se zdravým 

novorozencem z porodnice brzy domů, stát bohužel ani nadále nenabízí následnou 

péči porodních asistentek v domácím prostředí, hrazenou ze zdravotního pojištění, jak je to 

běžné v mnoha zemích na západ od nás.“ (Suchochlebová Ryntová 2013) Suchochlebová 

Ryntová zde naráží na určitou nekontinuálnost porodnické péče, ta by ale měla být 

zajištěna a měla by být vyvíjena snaha o její podporu. Péče porodní asistentky není hrazena 

ze zdravotního pojištění a ženy, které se pro ambulantní porod rozhodnou, zpravidla 

využijí péče soukromé porodní asistentky, jejíž kompetencí je o ženu v období šestinedělí 

pečovat (v jejím domácím prostředí, pokud k tomu má patřičné oprávnění) 

a o fyziologického novorozence pečovat formou ošetřovatelského procesu. Největším 

problémem období šestinedělí v našem systému je tedy kontinuálnost péče 

při ambulantním porodu a také jistá nejasnost v péči o novorozence v období prvních 72 

hodin, screeningová vyšetření novorozence (kdo je provádí a kde?) a také poskytování 

ambulantního porodu jako nadstandardní nebo speciální služby, přičemž ambulantní porod 

(tedy rané šestinedělí v domácím prostředí) prakticky nebyl v České republice 

protizákonný. 
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1.2  Historický exkurz 

Hlavním úkolem této kapitoly je přiblížit vývoj porodnictví, vztahy mezi lékaři 

a porodními asistentkami a také vztahy subjektů zasahujících do porodního děje čili 

do vztahu rodící ženy, lékaře a porodní asistentky. Tato kapitola přibližuje vývoj postavení 

lékařů a porodních asistentek ve vývoji od porodnictví jako umění až k exaktní vědě. 

Péče a přístup v těhotenství a při porodu představují historicky podmíněný jev 

a odráží celkový společenský vývoj. Péči a přístup v těhotenství nelze chápat jako pouze 

fyziologickou záležitost, zahrnuje taktéž sociální, psychologické a etické aspekty. (Aperio, 

2005) Historicky lze tuto oblast sledovat z několika hledisek. Z hlediska sociologického je 

na porod a mateřství nahlíženo jako na důležitý mezník v životě ženy a rodiny, se všemi 

jeho důsledky pro budoucnost. Jsou sledovány sociální role, statusové a kariérní změny. 

Z pohledu sociodemografie jsou sledovány statistické údaje, jako je porodnost, věk rodiček 

při porodu, význam narození dítěte pro uzavření manželství a další ukazatele. Jako kulturní 

událost a přechodový rituál je tato oblast sledována v oboru sociální antropologie. 

(Hašková, 2001) 

Porodnictví se historicky vyvíjelo od svépomoci přes pomoc rodinných příslušníků, 

dále přes pomoc žen, které měly s porodem osobní zkušenost, a posléze přes pomoc žen, 

které tuto činnost vykonávaly jako povolání, až po oficiálně vzdělané porodní asistentky 

a lékaře muže. Již z některých historických pojmenování pro porodní asistentky vyplývá, 

že porod byl odedávna spojován s ženstvím a pomoc při porodu, tedy babictví, byla čistě 

ženskou záležitostí. Například v českých zemích se používalo označení porodní bába, jež 

naznačovalo, že povolání vykonávaly zkušené a zralé ženy. Ammfrau nebo Wehe-Mutter 

jsou starší německá označení pro porodní asistentku a znamenají zvedající bába, matka 

k strádání. V Anglii se dodnes používá označení midwife, tedy spolužena. Ve Francii se 

používá výraz sage-femme – v překladu to znamená moudrá žena. Doklady o existenci 

tohoto povolání nalézáme již ve starověku. Mnohé písemné doklady spojují porodní péči 

s náboženstvím a objevujeme v nich mimo jiné kultovní modlitby spojené s porodem, 

ale také s nežádoucími fenomény, jako je potrat, porod slabého plodu a smrt v šestinedělí, 

jež jsou s lidstvem spjaté od nepaměti. Postupně se tyto fenomény začaly sledovat 

a vznikla snaha je systematizovat, vysvětlovat a účelně na ně reagovat. Například již na 

některých egyptských papyrech nalézáme údaje o medicínských znalostech a postupech, 

které se týkají poruch a nežádoucích fenoménů, jež se v porodnictví objevují stále. Vývoj 

porodnictví se tedy vztahuje zejména k vysvětlování těchto nežádoucích fenoménů. 
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Za nejlepší starověkou práci o gynekologii a porodnictví je považována monografie 

pro porodní báby O věcech ženských, kterou napsal Soranos z Efesu (93–138 n. l.). 

Popisuje v ní mimo jiné průběh vývoje plodu a jeho různé polohy v děloze, průběh porodu 

a také rady a doporučení pro porodní asistentky, mající na průběh porodu vliv. Jeho 

požadavky na porodní asistentky se předávaly až do 19. století a zahrnovaly řadu 

vlastností, například pracovitost, vytrvalost, dobrou paměť, mravnost, jemné prsty 

a ostříhané nehty, zdravé smysly, odvážnost, vlastní zkušenost s porodem, slušnost 

a mlčenlivost. (Doležal, 2001) 

V evropské kultuře byla léčba nemocných rozdělena mezi ranhojiče a lékaře. 

Ranhojiči byli odděleni od obecné medicíny a objevovaly se různé cechy, například holiči, 

pouštěči žilou, přikládači pijavic, napravovači zlomenin či trhači zubů. Některé prameny 

uvádí současné paralelní fungování těchto dvou odvětví a jiné zase to, že tato odvětví 

fungovala vždy odděleně. Mezi chirurgy, lékaři i ranhojiči existovaly kompetenční spory 

až do 18. století. Později se tato tři odvětví sjednotila. Porodnictví se v té době věnovali 

chirurgové, kteří byli voláni porodní bábou a zpravidla prováděli pouze operace, které 

měly za účel zachránit matku. Revoluce dosáhlo porodnictví v 19. století, kdy vznikaly 

první anesteziologické metody a stále více se rozvíjela mikrobiologie. Později – po objevu 

krevních skupin a transfuze – se porodnictví stalo oborem více vědeckým. Vědecké 

porodnictví naráží zejména v Anglii na odpor porodních bab a mužští porodníci jsou jim 

pro smích – odpor mají porodní báby také k používání nástrojů (např. porodnických kleští); 

mohou je používat pouze muži. Porodním bábám se dostalo odpovědi od lékařů, a to 

rozhodnutím fakulty lékařů a chirurgů v Glasgowě (3. 12. 1739) o zkoušení porodních bab. 

Jím musí od této chvíle projít, aby byly připuštěny do praxe, a musejí získat licenci. V roce 

1745 byl vydán dekret, který pro porodní báby stanovil navštěvovat přednášky profesora 

anatomie a to, že musí být přítomny při pitvách. Porodní báby byly zkoušeny lékaři 

a školily se na porodnických klinikách. Lékaři již sdružovaní v kolegiích si tak vyhradili 

právo na určování a kontrolu vzdělávání pro porodní báby a také na kontrolu jejich 

přezkušování. (Doležal, 2001) 

Zcela nové techniky ve vedení porodu přinesl ve 20. století porodník Frederick 

Leboyer, významný lékař, který tyto techniky představuje v knize Porod bez násilí. Klade 

důraz na psychologickou přípravu matky před porodem, na způsob komunikace personálu 

s ní, na trpělivost v průběhu porodu a také na něžnou péči o novorozence. Kritizuje 

stávající způsob péče, plný stresu a násilí. (Leboyer, 1995) Jedním z dalších významných 

porodníků jdoucích tímto směrem je Michael Odent, francouzský porodník, který čerpá ze 
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své dlouholeté praxe v porodnici v Pithiviers a vede porody žen zcela jiným způsobem než 

okolní zařízení. Pokračuje v Leboyerově učení, ale klade větší důraz na aktivitu ženy 

a dává ženám větší volnost pohybu a možnost zvolit si při porodu vlastní polohu. Tento 

lékař v předmluvě své knihy Znovuzrozený porod (pro české vydání) uvedl následující 

důvody, proč kniha vychází právě u nás. Podle jeho názoru může naše sametová revoluce 

podpořit individuální hnutí ve vznesení námitek ke stávajícímu modelu porodnické péče. 

Dále má pocit, že v souvislosti s otevřením hranic a s větší možností komunikace 

se světem je třeba nás varovat před některými chybami naší praxe. Jako jednu z nich vidí 

například to, že v našich porodnicích nemůže být při porodu přítomen otec. Další problém 

vidí v přílišné elektronizaci porodní péče – v používání elektrických diagnostických 

pomůcek za účelem větší bezpečnosti porodu. Tato elektronizace však nikdy doopravdy 

nesnížila počet úmrtí ani jinak neovlivnila počet živě narozených a zdravých dětí. Došlo 

ale ke zvýšení počtu císařských řezů a také porodnických operací, při nichž bylo využito 

kleští. Je tedy pravděpodobnější větší zásah právě při používání elektronického 

monitoringu v průběhu celého porodu. Odent dále uvádí, že během svého vývoje rozšířil 

svoje znalosti také díky zkušenosti s domácími porody a že si uvědomuje důležitost 

určitých vnějších aspektů porodu a jejich vliv na jeho průběh. Jsou to například velikost 

pokoje, zatemnění a také chování otce u porodu.  Hodně podobností v průběhu porodu 

nalézá i u jiných savců. Jeho hlavní otázkou je: „Jak zajistit atmosféru soukromí dokonce 

i v nemocnici?“  Ve své knize Znovuzrozený porod také zmiňuje otázky budoucnosti 

porodnictví. Porodnictví bude muset být více vědecké a profesionálové budou muset 

správně interpretovat statistické údaje a zlepšit znalosti o normálním, fyziologickém 

porodu. Už v roce 1990, kdy pro nás napsal předmluvu, vyzdvihoval Nizozemsko a jeho 

systém porodnictví a statistické výsledky jeho porodnické péče. Jsou skvělé i přesto, že 

většinu porodů zde vedou porodní asistentky, a to doma nebo na poliklinice. Jeho tématem 

je změna porodnice, nemocničního prostředí a přístupu a důležitost vlivu vnějších prvků na 

průběh přirozeného porodu. (Odent, 2011) 

Z této kapitoly vyplývá následující: V průběhu 20. století se do porodu vedeného 

lékaři a do prostředí, v němž lékaři a porodní asistentky procházejí profesním konfliktem 

a v němž není bráno příliš ohledů na ženu jako subjekt porodu, začínají vkládat nové 

myšlenky a přístupy, zaměřené právě na ženu. Objevují se snahy navrátit porod ženám 

a dále to, přiblížit se zpět k přirozeným mechanismům porodu. Ženy za svůj porod 

přebírají zodpovědnost a mají touhu ho prožít v souladu se svými pocity a intuicí. 
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1.3  Koncepce vedení porodu 

V současné době se o oblasti porodnictví velmi diskutuje. Odborná i laická 

společnost se víceméně dělí na dvě skupiny. Jednou z nich jsou zastánci koncepce lékařsky 

vedeného porodu, která se v praxi začala v České republice objevovat po 1. světové válce. 

Jedná se o soubor opatření v péči o rodící ženu, která vedou k tlumení bolesti a k urychlení 

porodu. Často se jedná o invazivní zásahy, jako je např. epiziotomie (nastřižení hráze pro 

urychlení závěru druhé doby porodní – samého závěru porodu). Používají se jako prevence 

komplikací a k zajištění většího pohodlí pro rodičku. (Hašková, 2001) 

Druhou skupinou jsou zastánci koncepce přirozeného porodu, kteří odmítají 

preventivní a rutinní zásahy u žen s fyziologickým těhotenstvím a průběhem porodu. Zcela 

však neodmítají diskusi ani zdravotnickou péči, ať už ve spolupráci s lékaři, či porodními 

asistentkami. Přirozený porod je tedy porod bez rutinních invazivních zásahů a bez 

medikamentózního urychlování. (Hašková, 2001) 

1.3.1.  Lékařsky vedený porod 

Lékařsky vedený porod je vlastně souborem opatření, která mají za úkol porodní 

proces urychlit a u rodící ženy za podpory všech dostupných prostředků snížit bolest. 

Všechna tato opatření mají být pro rodičku bezpečná a mají minimalizovat nežádoucí 

patologické stavy a také jim předcházet. Při tomto způsobu vedení porodu je žena pasivní. 

Některé procesy, za normálních okolností vyvolané přirozeně, jsou nahrazovány 

medikamenty a invazivními technikami. Tento způsob porodu se rozvinul s vývojem 

analgezie, sterilizace (pro provádění bezpečných aseptických zákroků) a oxytocinu. 

Lékařsky vedený porod je běžnou a rutinní praxí v mnoha institucích. Zejména v České 

republice je tento způsob vedení porodu plošně akceptován. Některými běžnými kroky při 

lékařsky vedeném porodu jsou: předoperační příprava (podání očistného klystýru a oholení 

rodidel), rutinní aplikace analgetik nebo spasmolytik, poloha rodičky vleže po celou dobu 

porodu, v některých případech také kontinuální monitoring srdeční činnosti dítěte a děložní 

činnosti rodící ženy kardiotokografem (na lůžku), aplikace oxytocinu (uměle vytvořený 

hormon podporující kontrakce) a epiziotomie (nástřih hráze). Mezi další klasické postupy, 

taktéž související s lékařsky vedeným porodem, patří určitý soubor pravidel daného 

zařízení, jako je například umístění rodičky do pokoje s více ženami, do tzv. hekárny, kde 

není zachováno soukromí ženy a kde není možná přítomnost jiných osob než 

zdravotnického personálu, přísné dodržování aseptických podmínek v prostředí rodičky 
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a další. Hašková nicméně uvádí, že podmínky tohoto způsobu porodu se časem mění a od 

určitých rutinních postupů se již upouští. (Hašková, 2001) 

1.3.2.  Přirozený porod 

Binder definuje přirozený porod jako takový, do kterého není zasahováno, při němž 

nejsou využívány žádné farmakologické metody tlumení bolesti a který není nijak 

urychlován. Při takovém porodu je ženě umožněno pohybovat se a určovat si polohu při 

porodu podle svého pocitu. Žena je tedy aktivní. Při přirozeném porodu jsou využívány 

alternativní metody tlumení bolesti, například metody hydroanalgezie, tedy prospěšného 

a uvolňujícího působení vody (relaxační sprcha, teplá lázeň, použití termoforu, obklady, či 

přímo porod do vody), a další alternativní metody. Přirozený porod neprobíhá pouze 

v domácím prostředí, ale může se odehrávat i ve zdravotnickém zařízení, pokud jsou v něm 

k tomu podmínky. U přirozeného porodu může být bezpečnost pro rodičku i dítě zajištěna 

vhodným způsobem monitorování, například kardiotokografií. (Binder, 2015) 

WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace) operuje 

s pojmem normální porod a ve svém Praktickém průvodci normálním porodem ho definuje 

jako porod se samovolným nástupem děložní činnosti a s nízkým rizikem od počátku 

porodu až do porodu dítěte. Dítě se narodí spontánně hlavičkou mezi 37. a 42. 

dokončeným týdnem těhotenství. Po porodu jsou matka i dítě v dobrém stavu. Také uvádí 

problémy v souvislosti s tímto pojmem. Často se objevuje prohlášení, že jako normální lze 

porod hodnotit až retrospektivně. Toto prohlášení vede mnoho porodníků k tomu, že péči 

při normálním porodu koncipují stejně jako při porodu komplikovaném. Tento koncept má 

některá rizika, například je velká pravděpodobnost, že normální porod vedou lékaři jako 

lékařský zákrok, což ovlivňuje přání žen porodit podle své volby, a také to může vést 

k zbytečným rutinním zásahům. (WHO, 1996) 

Přirozený nebo normální porod může být a je často uskutečňován pouze za 

přítomnosti a péče porodní asistentky – lékař je volán pouze v případě komplikací či 

suspektních nálezů nebo tehdy, je-li nablízku. Pokud je porod „fyziologický“, porodní 

asistentka využívá k vedení porodu své zákonem vymezené kompetence. To znamená, že 

provází ženu celým procesem od samého počátku, tedy od příjmu do zdravotnického 

zařízení až do porodu dítěte a placenty, a provádí také následnou poporodní péči. Ukázalo 

se, že vedení porodu porodní asistentkou má významný pozitivní efekt na některé výsledky 

péče v porovnání s porodem vedeným lékařsky. Pro tuto koncepci nebyla shledána žádná 

významná rizika a péče porodních asistentek o nízkorizikové ženy je uváděna jako péče, 
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která může zahrnout všechny potřeby rodících žen a novorozenců. (Suttclife, 2012) Tyto 

dvě koncepce mají své zastánce i odpůrce, řada zařízení má snahu v souvislosti s porodem 

a se způsobem jeho vedení vyjít vstříc požadavkům žen, ať už poskytováním péče při 

porodu pouze porodní asistentkou, nebo používáním alternativních metod při porodu 

a dalšími způsoby. V souvislosti s požadavky žen se setkáváme s termíny porodní plán, 

porodní přání a dříve vyslovené přání. Aby ženy předešly lékařskému vedení porodu, 

přichází se svými přáními do takových zařízení, kde je tato koncepce ustálena 

a praktikována. Termíny porodní plán, porodní přání a dříve vyslovené přání jsou 

vymezeny v následující kapitole. 
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1.4  Dříve vyslovené přání – porodní plán, porodní přání 

Základním pojmem v této oblasti je dříve vyslovené přání, které vymezuje zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v paragrafu 36. 

Tento paragraf definuje dříve vyslovené přání a stanovuje, za jakých podmínek se 

uplatňuje. Jedná se o přání pacienta, jímž rozhoduje o postupu nebo odmítnutí léčby. 

Pokud má toto přání lékař k dispozici a dojde-li k situaci, kdy pacient není schopen se 

k dalšímu postupu léčby vyjádřit, pak lékař postupuje v souladu s dříve vysloveným 

přáním. Před písemným vypracováním dříve vysloveného přání musí lékař pacienta 

náležitě poučit o všech rizicích a důsledcích jeho rozhodnutí. Taktéž lze dříve vyslovené 

přání projevit při příjmu nebo kdykoli během hospitalizace. Poté se toto přání 

zaznamenává do zdravotnické dokumentace a je stvrzeno podpisem pacienta, 

zdravotnického pracovníka a svědka. Dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud je 

jeho naplněním ohroženo zdraví a bezpečnost jiných osob, pokud by jeho naplněním došlo 

k aktivnímu způsobení smrti, pokud se situace změnila natolik, že lze předpokládat souhlas 

pacienta s dalšími postupy a také pokud již byly započaty výkony, jejichž přerušení by 

vedlo k aktivní smrti. (zákon č. 372/2011 Sb.) 

Dříve vyslovené přání vychází z požadavku zachovat důstojnost člověka a jeho 

autonomii a právo na sebeurčení jako předpoklad svobody jeho jednání a také z požadavku 

práva na nedotknutelnost osoby. Nejčastěji se s pojmem dříve vyslovené přání operuje 

v souvislosti s určitou nemocí pacienta a s jeho rozhodnutími vztahujícími se k péči 

v souvislosti s touto nemocí. Rozhodnutí pacienta souvisí s různými kontexty jeho života, 

jako je např. jeho vztah k nemoci a k sebeinterpretaci a také spirituální a sociální kontexty. 

Abychom přání pacienta mohli plně pochopit, museli bychom přemýšlet o všech těchto 

věcech v náležitém kontextu. Dříve vysloveným přáním se tedy otevírá také problematika 

vztahu pacienta a lékaře a problematika jejich komunikace, ke které nutně musí dojít, 

pokud chceme přání pacienta chápat autenticky. Pokud bychom institut dříve vysloveného 

přání vnímali jako něco, co nesouvisí s komunikací mezi lékařem a pacientem, tedy jako 

něco, co je z ní vyňato a co se prosazuje pouze z vnějšku vůlí pacienta, způsobilo by to 

narušení jejich vztahu. Pokud pacient bude prosazovat svou vůli navzdory doporučení 

lékaře, nebo bude mít k rozhodnutí o péči dokonce zcela odlišný postoj, pak bude jejich 

komunikace silně narušena. (Matějek, 2011) 

Porodní dům U Čápa je nevládní, obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností 

je snaha o zbudování porodního domu v České republice. Dále se zabývá vzděláváním 
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laické i odborné veřejnosti v oblasti porodnictví a porodní asistence, propaguje zdravé 

těhotenství a přirozený porod a také práci porodních asistentek. Vydává odborné publikace 

a brožury, z nichž mnohé jsou věnovány možnostem volby a porodním přáním. Porodní 

přání jsou přání ženy v souvislosti s péčí o ni při porodu ve zdravotnickém zařízení. Žena 

s porodním přáním má o porodu vlastní představu, a to mnohdy odlišnou od péče v daném 

zařízení, a proto svá přání zpracuje a pracovníkům je v daném zařízení sdělí. V jedné 

z brožur vydaných právě touto společností – v brožuře, která hovoří o porodním přání – je 

doporučeno zaměřit se na určité oblasti, kterým by žena měla věnovat pozornost, pokud 

chce prožít porod co nejbezpečněji a přirozeně. Jsou zde zahrnuty následující oblasti: 

1. Přání prožitku přirozeného porodu a laskavá žádost a nápomoc. 

2. Přání podávat veškeré informace o navrhovaném postupu. 

3. Přání související s odmítnutím holení pubického ochlupení a s odmítnutím 

klystýru. 

4. Přání související s odmítnutím protržení vaku blan. 

5. Přání týkající se podávání léků – na posílení kontrakcí, na uvolnění 

porodních cest, proti bolesti. 

6. Přání volného pohybu a volba polohy ve druhé době porodní. 

7. Přání ohledně průběhu druhé doby porodní – tlačení podle vlastního pocitu. 

8. Přání související s odmítnutím nástřihu hráze (epiziotomie). 

9. Přání související s přiložením novorozence k matce ihned po porodu a jeho 

první vyšetření v náruči matky. 

10. Přání co nejvíce omezit počet osob na porodním sále. 

Všechny tyto oblasti a postoje k těmto oblastem vycházejí ze stanovisek odborných 

společností a Světové zdravotnické organizace a z vyjádření a stanovisek profesních 

organizací. Jsou to oblasti, o kterých by se žena přející si přirozený porod měla informovat 

a které by měla do svých porodních přání zahrnout, i když je pravda, že pokud se svěří do 

péče zdravotnického zařízení, některé zavedené postupy se jí jistě nevyhnou. (PDCAP, 

2018) 

S postupem času a s vývojem medicíny existuje větší úsilí o přechod od paternalismu 

k partnerství na úrovni vztahu pacienta a lékaře a o snahu humanizace medicíny. Vychází 

se ze Všeobecné deklarace lidských práv, která klade na stejnou úroveň všechny lidi, kteří 

se rodí svobodní a mají spolu jednat v bratrském duchu. „All human beings are born free 

and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should 

act towards one another in a spirit of brotherhood.“ (Universal Declaration of Human 
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Rights 1948, Article 1), (Deklarace lidských práv, článek 1 – překlad autora) Lékař 

a pacient si musí být rovni, pouze s rozdílem specializovaného vzdělání lékaře. V dnešní 

době je pacient zařazen do procesu rozhodování o dalších postupech a o péči a má právo 

vyjadřovat se a rozhodovat o svém těle v rámci platné legislativy. Lékař má zároveň 

povinnost postupovat podle pravidel lékařského umění, tedy lege artis, a doporučovat 

pacientovi vhodné postupy. Paternalistický vztah lékaře a pacienta však nelze z medicíny 

vyjmout zcela. V případě nutnosti péče, která je neodkladná, je paternalistický přístup 

naopak namístě a v těchto případech je třeba, aby jej všechny zúčastněné strany 

akceptovaly. Otázkou zůstává, kdy je přání pacienta doopravdy projevem jeho vůle a kdy 

je jeho vůle již ovlivněna jeho nepříznivým stavem. (Haškovcová, 2002) 

Porod je na rozdíl od všech ostatních oblastí medicíny situace specifická tím, že 

bolest vznikající při porodu je zcela fyziologickou reakcí a zároveň také jednou 

z nejvýraznějších bolestí vůbec. Porod je také ovlivněn mnoha psychickými faktory, 

jejichž řešení závisí na mnoha aspektech, z nichž nejdůležitější jsou osobnost, postoj 

k těhotenství a k nenarozenému dítěti a sociálně-ekonomické podmínky. Je také provázen 

častými negativními emocionálními jevy, jako je například strach a úzkost. (Bašková, 

2015) Pokud má žena o svém porodu jasnou představu, často sepisuje porodní přání nebo 

také porodní plán anebo dříve vyslovené přání využívá již v těhotenství a také ho 

v příslušném zařízení konzultuje. Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou 

lidských práv, ve svém článku uvádí, že porodní plán, porodní přání nebo dříve vyslovené 

přání jsou pouze reakcí žen na nedodržování jejich práv ve zdravotnických zařízeních. 

Všechna rozhodnutí, která žena provede při porodu pouze ústně, jsou závazná, avšak ženy 

jako ochranu častěji volí písemnou formu, a to pro případ, že by tato rozhodnutí byla 

porušena nebo nebyla dodržena, a také jako pojistku, aby se nemusely dohadovat 

s personálem. Často také volí doprovod informované osoby, která v případě 

zaneprázdněnosti ženy s porodním dějem předá její přání personálu. Zuzana Candigliota 

zároveň uvádí, že přímo dříve vyslovené přání bude u personálu vyvolávat obavy 

o nedodržení a nerespektování všech přání v domnění, že toto nedodržení má jiné právní 

důsledky než nedodržení pouhého porodního plánu či ústního vyjádření. (Candigliota, 

2017) Zde vyvstává nejistota, a to v souvislosti s atmosférou a přístupem personálu u žen 

se zpracovaným porodním plánem či s dříve vysloveným přáním. Samozřejmě záleží na 

rozsahu přání, na jejich rozporu s postupy lege artis a také na způsobu, jakým je přání 

napsáno. 
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Zejména kvůli omezené možnosti volby žen, pokud jde o místo porodu, přichází 

množství žen do zařízení s vlastní představou porodu, s množstvím porodních přání 

a s touhou po přirozeném porodu za přítomnosti odborného dohledu. Některé ženy ještě 

v těhotenství vypracují porodní plán nebo porodní přání písemně, ve kterém uvedou svou 

představu. Některé ženy vypracují písemně dříve vyslovené přání, které má všechny 

náležité prvky, jež určují legitimitu dokumentu (např. úředně ověřený podpis atd.). Tato 

písemná přání a dříve vyslovené přání předem konzultují s vedením vybraného zařízení 

a dostává se jim dalších důležitých informací ve smyslu akceptovatelnosti nebo 

realizovatelnosti těchto přání, jelikož někdy jsou tato přání v rozporu s postupy lege artis, 

doporučenými postupy a zvyklostmi daného zařízení. Zde vzniká pro mnoho zdravotníků 

etické dilema ve smyslu konfliktu dodržování doporučených postupů a zvyklostí v daném 

zařízení a povinnosti daného zařízení poskytnout péči (nemožnost odmítnout poskytnutí 

péče již rodící ženě) a zároveň ve smyslu práva ženy na respektování jejího přání (také 

práva na odmítnutí péče) a na její vlastní autonomii. Zároveň je tematika dříve 

vysloveného přání v porodnictví velmi problematická, jelikož je zde zahrnuto nenarozené 

dítě. 

1.5  Administrativní rámec a legislativa 

Hlavním aktérem politiky v oblasti porodnictví v České republice je Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky (dále jen MZČR), které utváří celý legislativní a také 

organizační rámec pro poskytování porodnické péče. Je to ústřední orgán zodpovědný za 

agendu v oblasti uznávání odborných kvalifikací zahraničních zdravotnických pracovníků 

a také zřizovatel fakultních nemocnic a přímo řízených pracovišť, jako je například Ústav 

pro péči o matku a dítě v Praze, Ústřední vojenská nemocnice a Úrazová nemocnice 

v Brně, některé rehabilitační ústavy, psychiatrické nemocnice a referenční laboratoře. Pod 

MZČR spadá také sekce zdravotní péče, která vytváří koncepce perinatální péče, standardy 

a metodické materiály. Zabývá se činností všech lékařů. Odbor ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických profesí se zabývá činností porodních asistentek a dalších 

nelékařských zdravotnických profesí. Podílí se také na vytváření standardů vzdělávání 

a ošetřovatelské péče. (MZČR, 2013) 

Dalším aktérem je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), jehož úkolem 

je sběr a zpracování informací o zdravotním stavu obyvatelstva a také výzkumná činnost. 

Do tohoto ústavu jsou ze zdravotnických zařízení zasílány dokumenty jako například 

zpráva o rodičce a zpráva o novorozenci a z těchto dokumentů je dále tvořena statistická 
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evidence. Ochranou a podporou veřejného zdraví se zabývá Státní zdravotní ústav (SZÚ), 

který vykazuje také publikační a výzkumnou činnost. Dalším aktérem podílejícím se na 

výzkumu především v sociálním lékařství je Institut zdravotní politiky a ekonomiky 

(IZPE). Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ) se zabývá především zvyšováním 

kvalifikace odborných pracovníků, je pořadatelem mnoha vzdělávacích akcí a taktéž se 

věnuje výzkumným činnostem. Dalším důležitým aktérem je Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), které organizuje 

celoživotní vzdělávání a v této oblasti také vytváří standardy a metodiky. K neméně 

důležitým aktérům politiky na státní úrovni patří také krajské úřady a zdravotní 

pojišťovny. Zodpovědností krajských úřadů je např. zajištění dostupnosti zdravotní péče, 

dále registrace nestátních zdravotnických zařízení, kontrola zdravotnických pracovišť, 

řešení stížností klientů a pacientů na jednotlivá zdravotnická zařízení a poskytování 

informací. Zdravotní pojišťovny pak proplácejí zařízením péči, kterou poskytla, 

z veřejného zdravotního pojištění. (Aperio, 2004) 

Mezi nestátní a neziskové aktéry v oblasti porodnictví patří profesní i zájmové 

skupiny nebo organizace. Důležité jsou lékařské komory a společnosti jako např. Česká 

lékařská komora (ČLK) nebo Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP), která 

zahrnuje Českou gynekologickou a porodnickou společnost ČLS JEP (ČGPS) a také 

Českou neonatologickou společnost ČLS JEP (ČNeoS). ČLK sdružuje všechny lékaře, pro 

něž je členství v této organizaci povinné. Tato organizace vydává stanoviska v oblasti 

odborné i v oblasti vzdělávání, hájí práva svých členů a zabývá se také stížnostmi na jejich 

činnost. Organizacemi sdružujícími porodní asistentky jsou Česká asociace porodních 

asistentek (ČAPA) a Unie porodních asistentek (UNIPA). (Aperio, 2004) 

Mezi základní legislativní dokumenty patří Listina základních práv a svobod, jež je 

zákonem ústavním a jež zaručuje mimo jiné právo na život, na nedotknutelnost osoby a na 

její soukromí, právo na zachování důstojnosti a další práva a svobody (PSP, 2018), které 

s poskytováním zdravotní péče mnohdy souvisí. Dalším, asi nejdůležitějším zákonem je 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tímto 

zákonem se řídí zdravotní služby a zdravotní péče. Zákon vymezuje druhy a formy 

zdravotní péče, v souvislosti se zdravotními službami vymezuje postavení pacienta/klienta 

a postavení poskytovatele služeb, stanovuje pravidla pro vedení zdravotnické 

dokumentace, stanovuje pravidla pro nakládání s biologickým materiálem, určuje postup 

pro podávání stížností, stanovuje minimální požadavky pro hodnocení kvality a bezpečí, 

určuje kontrolní instituce pro kontrolu poskytovatelů zdravotních služeb 
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a v oblasti poskytování zdravotních služeb přináší další důležitá ustanovení. (zákon 

č. 372/2011 Sb.) 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stanovuje podmínky a rozsah 

pojistného, práva a povinnosti pojištěnce, podmínky pro poskytování služeb hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění, určuje maximální ceny léčivých přípravků a další 

důležitá ustanovení, kterými se zdravotnická pracoviště musí řídit a v souladu s nimiž jsou 

povinna pracovat. (zákon č. 48/1997 Sb.) 

25. 5. 2018 vešlo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data 

Protection) neboli nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, a zrušení směrnice 95/46/ES. Je to ucelený soubor na ochranu osobních údajů, 

platný pro všechny instituce a společnosti, které osobní údaje shromažďují. S tímto 

nařízením přicházejí některé změny a nová nařízení, se kterými se musí vyrovnat mimo 

jiné také zdravotnická zařízení. (GDPR, 2018) 

Některé další zákony, které souvisí s poskytováním zdravotní péče: zákon č. 95/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákon č. 96/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání. Tyto zákony určují podmínky pro kvalifikaci zdravotnických 

pracovníků a zdravotnická zařízení jsou povinna se jimi řídit. Určují délku a typ vzdělávání 

jednotlivých oborů a profesí a také určují pravidla pro akreditaci zařízení, které hodlá 

zajišťovat vzdělávací programy. (Zákony pro lidi, 2018) 

1.5.1.  Proměny porodnické péče v České republice 

Po revoluci v roce 1989 proběhly v českém porodnictví, potažmo v celém 

zdravotnictví organizační i legislativní změny. Hlavním úkolem na počátku nové, 

demokratické politiky bylo odstranit monopolní postavení státu v této oblasti, byla 

stanovena povinnost zákonného pojištění a také vešlo v platnost usnesení o poskytování 

přiměřené zdravotní péče občanům státem. Do této chvíle byl stát poskytovatelem péče, ale 

současně byl také správcem všech prostředků z národního pojištění, které plynuly do 

státního rozpočtu, z něhož byla péče financována. Na základě zákona č. 550/1991 Sb. tedy 

vznikly zdravotní pojišťovny (27). Dále se zdrojem financí stali pojištění zaměstnanci, 

zaměstnavatelé a stát (za děti a důchodce). V tomto systému, označeném jako sociálně-

tržní, bylo hlavním úkolem poskytnout zdravotní péči občanům podle jejich potřeb – každý 
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občan přispíval pojištěním podle výše svého výdělku, a to i po dobu nepotřebnosti této 

péče. Novou strategii zdravotnictví tvořila v tuto dobu skupina odborníků z různých oborů 

a byl vypracován Národní program obnovy a podpory zdraví, který byl dále rozpracován 

do šesti dílčích národních programů podpory zdraví, které zahrnovaly zásadní obory 

v medicíně: kardiovaskulární choroby, onkologii, gerontologii, diabetologii, rehabilitaci 

zdravotně postižených a perinatologii. Co se týká financování této sféry, povětšinou byla 

proplácena podle sazebníků pojišťoven, kromě např. lékařů zajišťujících výuku – ti byli 

placeni Ministerstvem zdravotnictví a sloužili ve fakultních nemocnicích. Provoz 

okresních, krajských i fakultních nemocnic byl financován částkami za výkony, avšak 

nemohl dostatečně pokrýt nákup nového technického vybavení „ze Západu“. K tomu 

dopomohl až Národní perinatologický program, který na toto vybavení poskytl mimořádné 

dotace. Novinkou ve stávajícím systému bylo také zavedení nové dokumentace pro získání 

většího množství informací a pro celostátní zpracování. Byly vytvořeny nové formuláře, 

např. zpráva o rodičce a \zpráva o novorozenci, jež jsou součástí celostátního perinatálního 

systému a jsou dodnes zpracovávány a odesílány do Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky (ÚZIS). Novinkou bylo také vyčlenění neonatologické sekce z České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) a přechod k České neonatologické společnosti 

(ČNeoS), která je dodnes samostatnou společností sdružující a podporující odborníky 

z oboru neonatologie, který je s porodnictvím úzce spojen. V tomto období lze hodnotit 

perinatální péči v České republice jako srovnatelnou se západními zeměmi. (Štembera, 

2016) 

Mimo organizační a legislativní změny, jejichž hlavním cílem bylo zdravotnickou 

péči zlepšit a zefektivnit, se rozvíjí také technická a odborná stránka zdravotnictví. 

Docházíme k rozdělení úrovní perinatologické péče do standardních porodnic 

a perinatologických center intenzivní a intermediární péče, která zajišťují specializovanou 

a vysoce specializovanou péči nejčastěji o předčasně narozené novorozence. V tuto dobu 

byly stanoveny hlavní úkoly perinatální medicíny, a to zejména tři nejdůležitější. Prvním 

úkolem bylo rozšířené monitorování matky a plodu v předporodním období i za porodu 

kardiotokografem a sledování děložní činnosti rodičky a srdeční činnosti plodu. Na 

základě již zmíněného Národního perinatologického programu bylo zakoupeno nové 

technické vybavení. Druhým úkolem bylo zajištění monitoringu vrozených vývojových 

vad plodu (VVV) – k rozvoji v této oblasti taktéž přispěla modernizace a nové technické 

vybavení, zejména ultrazvukové přístroje. Začala se provádět screeningová neboli plošná 

vyšetření a podle zjištěných výsledků byly ženy odesílány do perinatologických center na 
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vyšetření druhého stupně. Dále bylo třeba vytvořit zařízení specializující se na diagnostiku 

vrozených vývojových vad. V diagnostice těchto vad se Česká republika již v tu dobu 

vyrovnala úspěšným západním státům. Třetím úkolem bylo snížit procento novorozenců 

(s nízkou porodní hmotností), pokud jde o perinatální úmrtnost. Proběhly také četné změny 

v diagnostice některých onemocnění a v oblasti komplikací souvisejících s těhotenstvím. 

Tyto změny byly založeny zejména na odborných postupech vyvinutých v zahraničí 

a odtamtud převzatých. Týkalo se to zejména ultrazvukové diagnostiky hypotrofických 

plodů (Intrauterine Growth Retardation – IUGR), zahrnutí dalších metod, jako je 

dopplerovská flowmetrie, která měří průtoky v cévách pupečníku, dále již výše zmíněné 

kardiotokografie, zdokonalení metody zjišťující ohrožení Rh-izoimunizací, zdokonalení 

diagnostiky gestačního diabetu mellitus a také diagnostiky preeklampsie (dříve: pozdní 

gestóza). Mezi důležitá zdokonalení patří také léčba sterility in vitro fertilizací 

a embryotransferem – metodami, které byly v České republice poprvé použity v 80. letech 

20. století. S touto modernizací však přišel vysoký nárůst procenta operačního porodu 

uskutečněného císařským řezem. V roce 1995 dosáhly tyto porody hodnoty 11,5 % a tato 

hodnota dále vzrůstala. Byla zjištěna souvislost mezi technickým vybavením a procentem 

porodů uskutečněných císařských řezem: čím lépe technicky vybavené zařízení, tím vyšší 

procento císařských řezů. Příčina byla často v chybném vyhodnocení nebo ve falešné 

pozitivitě diagnostických metod. K operačním řešením tedy docházelo častěji, a tak nastala 

snaha tento růst zpomalit, nebo úplně zastavit. Docházelo také ke změnám ve vztazích 

pacientů a lékařů a také v prostředí porodního sálu. Porodní sál se otevřel zejména otcům, 

kteří postupem času měli dovoleno k porodu docházet, a to na základě některých studií 

s pozitivním stanoviskem z této oblasti. Byla rozvedena diskuse o alternativním vedení 

porodu a o porodu do vody, který neměl ale mezi lékaři příliš zastánců a až do roku 1999 

se prakticky neobjevoval. Hned v porevoluční době některé ženy přicházely rodit do 

zdravotnického zařízení s porodním plánem, který byl zpracován ve spolupráci s porodní 

asistentkou, jež ženu těhotenstvím provázela. Po roce 1990 vznikla profesní organizace 

sdružující porodní asistentky – Unie porodních asistentek (UNIPA). Jejími členkami tehdy 

byly pouze samostatně pracující porodní asistentky, které měly registraci (licenci) pro péči 

o ženy v těhotenství – avšak mimo vedení porodu v domácím prostředí. UNIPA považuje 

zákaz, respektive nevydávání povolení pro vedení porodu v domácím prostředí za 

diskriminační a za omezování zákonem daných kompetencí. V České republice je porod 

v domácím prostředí považován Českou gynekologicko-porodnickou společností za postup 

non lege artis a dodnes probíhá odborný spor lékařů a porodních asistentek. Vyvrcholením 

vývoje péče byly roky 2008 a 2009, kdy se Česká republika i přes opožděné ekonomické 
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postavení zařadila na úroveň západních států – v dalších letech se stala opakovaně jednou 

ze zemí s nejnižší perinatální úmrtností. (Štembera, 2016) 

Česká republika tak dosáhla opravdu vysoké kvality porodní péče, co se týká 

diagnostiky a léčby mnoha nežádoucích a patologických stavů. Je obdivuhodné, že i přes 

naši minulou komplikovanou politickou situaci jsme se dokázali západním státům rychle 

vyrovnat, našli jsme v oboru porodnictví opravdové špičky a byli jsme schopni začít 

přijímat metody a vědecké poznatky ze zahraničí a sami na četných a kvalitních vědeckých 

výzkumech pracovat. Nyní ale začínáme také zkoumat další aspekty porodnictví, nejen ty 

medicínské, ale také ty psychosociální. Utvářejí se skupiny na podporu přirozeného porodu 

ve zdravotnických zařízeních a bojuje se za více humánní přístup personálu a za větší 

respektování rodiček. S proměnou vztahu lékař vs. pacient z paternalistického přístupu na 

partnerský se mnozí lékaři a také porodní asistentky těmto požadavkům přizpůsobují, 

avšak stále se potýkáme s některými nedostatky. Dokládá to například výzkum 

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví očima rodiček z roku 2012, 

podpořený Univerzitou Karlovou, v jehož shrnutí se uvádí: „Z výsledků výzkumu vyplývá, 

že se české porodnictví i přes svou vysokou kvalitu potýká s některými vážnými nedostatky 

v psychosociální oblasti. Týkají se především nedostatečného zapojování rodiček do 

rozhodování, omezeného poskytování informací a nerespektování přání žen ohledně 

způsobu vedení jejich porodu. Mezi nejslabší stránky patří i nedostatečná psychická 

podpora žen v průběhu porodu i v postpartálním období a neosobní, nadřazený a rutinní 

přístup některých zdravotníků, a to zejména ve fakultních porodnicích a v porodnicích 

s více než 800 porody za rok.“ (Takács, 2012, s. 117) Je tedy jasné, že české porodnictví 

má stále na čem pracovat, aby ke skvělým medicínským výsledkům přidalo také lidskou 

stránku věci a personál zdravotnických zařízení se stal pro ženy partnerem. Mnohé ženy, 

které váhají mezi porodnicí a domácím porodem, by pak našly ve zdravotnickém zařízení 

vstřícnější prostředí. 
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2.  Management 

Management je spojen se snahou o dosažení cílů prostřednictvím organizace 

a spolupráce. Podle Wilkinsona a spol. je jedním z rysů moderní společnosti a jeho 

principy, modely a teorie jsou neustále zpochybňovány a vyvíjeny a mohou být rozlišné 

v různých kulturách a společnostech. Šíření teorie a praxe managementu se v posledních 

padesáti letech zvýšily také díky vlivu univerzit a obchodních škol a rovněž díky výzkumu. 

Dnes žijeme ve společnosti organizací rozličných druhů i zájmů, a proto se management 

dostává rovněž do neziskového sektoru, státního sektoru a dalších součástí společnosti. 

(Wilkinson, 2017) 

Management lze interpretovat několika způsoby: Jako určitou aktivitu nebo profesi, 

které zahrnují složky potřebné k zvládnutí určitých činností, dále jako činnost související 

s dosažením cílů a jako snahu o jejich dosažení. Management lze považovat také za vědní 

disciplínu, která je však, jak již bylo řečeno, proměnlivá a jejíž výstupy jsou 

zpochybňovány a mění se podle toho, jak se vyvíjí realita. V tomto případě, pokud 

hovoříme o managementu jako o vědecké disciplíně, tvoří soubor poznatků, teorií a metod 

z různých oblastí – například z psychologie, sociologie, matematiky, statistiky a ekonomie 

–, které jsou při řízení posléze aplikovány. (Veber, 2006) Manažeři jsou zodpovědnými 

a pravomocnými vedoucími a řídícími pracovníky a svými schopnostmi a dovednostmi 

vedou zaměstnance ke stanoveným cílům. Manažerská práce zahrnuje řízení lidí, řízení 

organizace a řízení produkce. (Donelly, 2017) K základním činnostem manažera patří 

rozhodování, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikace a práce s informacemi 

a daty. V závislosti na tom, na jaké úrovni tito pracovníci v organizační struktuře působí, 

se pak zaměřují na různé oblasti. Manažer první linie se nachází pouze o stupeň výše než 

ostatní pracovníci a podobně jako manažer střední linie zajišťuje komunikaci mezi 

vedením a pracovníky, organizuje práci, kontroluje pracovní podmínky a své podřízené 

vede a motivuje. Vrcholový manažer koordinuje všechny činnosti v organizaci. (Veber, 

2006) 

2.1  Organizace 

Definic pro pojem organizace existuje rovněž mnoho. Všeobecně se jedná o sdružení 

lidí, které je dobrovolné a má za cíl naplnit nějaký daný účel. Organizace je sdružení 

otevřené, není izolované od okolního světa a vždy je nějakým způsobem ovlivňováno. 

Ovlivňováno může být jak vnějším, tak vnitřním prostředím. Vnější ovlivnění organizace 

pochází z různých vlivů, jako jsou ekonomika, politika, technologie, sociální vlivy, 
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legislativa a ekologie. Pro posouzení tohoto vnějšího prostředí se používá tzv. PESTLE 

analýza, která sleduje všechny tyto vlivy na organizaci a také další vlivy, jako je například 

vliv etický – často se všechny vlivy mezi sebou prolínají. Vnitřní prostředí organizace je 

pak tvořeno tvrdými a měkkými prvky. Tvrdými prvky je myšleno vše, co můžeme 

objektivně sledovat – jsou to služby, které organizace poskytuje, její technické vybavení, 

finanční prvky, struktura a další. Měkkými prvky je pak míněno vše nehmotné, jako 

například organizační kultura, etika, styl řízení, neformální prvky, hodnoty. Tyto prvky 

jsou pro správné fungování organizace důležité a na rozdíl od tvrdých prvků se nesnadno 

kopírují. Manažery v organizaci jsou pracovníci na vedoucí a řídicí pozici, mezi jejichž 

hlavní úkoly patří naplnění účelu managementu, uvedeného výše. Konkrétními úkoly jsou 

plánování, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení, organizace zdrojů pro naplnění cílů, 

rozdělení úkolů mezi podřízené pracovníky, koordinace jejich práce a také kontrola. Na 

základě úrovně managementu v organizaci mají manažeři různé úkoly a jinou míru 

zodpovědnosti. Jednou skupinou managementu jsou manažeři první linie na nejnižší 

úrovni, druhou skupinou je střední management a na prvním místě je vrcholový 

management, který je dále odpovědný vlastníkům organizace, pokud nejsou majiteli oni 

sami. Jedním ze zájmů manažera je výše zmíněné měkké a tvrdé prvky, které zahrnují také 

sedm kritických faktorů úspěchu, úspěšně harmonizovat. Z tvrdých prvků sem patří: 

strategie, struktura organizace, systémy řízení a řídicí procesy a lidé v organizaci. Pokud 

jde o prvky měkké, patří sem: sdílené hodnoty, styl manažerské práce a schopnosti 

a dovednosti. (Mládková, 2009) 

Organizace je tedy ovlivňována jak vnějšími, tak vnitřními vlivy. Mezi vnější vlivy 

můžeme v případě zdravotnické organizace (nemocnice) zařadit zdravotní politiku daného 

státu, to, jaké má daná země podmínky, a úroveň zdravotní péče – mohla by sem patřit 

v našem případě také schopnost mezinárodní spolupráce. Z ekonomických vlivů to jsou 

prostředky, které stát vkládá do zdravotní péče, míra výdajů HDP na zdravotnictví a také 

výdaje na vědu a na výzkum. Mezi sociální vlivy můžeme zařadit převážně demografické 

ukazatele a do této oblasti patří také sociální politika, kterou ale také řadíme do politických 

vlivů. Technologické vlivy se ve zdravotnictví týkají technického vybavení a znalostí 

a využívání metod a postupů v léčbě, což také souvisí s vědou a výzkumem. Vnitřní 

prostředí v oblasti zdravotnictví je velmi komplikované a z hlediska managementu často 

velmi opomíjené – zejména jde o měkké prvky. Ve vnitřním prostředí je stále kladen důraz 

na tvrdé prvky, na technické vybavení, na postupy, na kvalitu služeb a na finance, což je 

dáno také legislativně, například nařízeními o technickém vybavení, požadavky na 
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vzdělání a sledováním kvality. Vzhledem k tomu, že ve zdravotnictví jsou vedoucími 

manažery lékaři a zdravotní sestry s mnohaletou praxí, ale mnohdy bez manažerské praxe, 

některé prvky, důležité pro správné a zdravé fungování organizace, jsou opomíjeny. 

2.1.1.  Kultura organizace 

Pojem kultura je široký pojem prolínající se mnoha obory a oblastmi. Jedná se 

o způsob chování, myšlení a cítění, který je sdílený a naučený – jsou to vzorce, které 

nejsou vrozené. Učíme se je adaptací ve vlastní sociální skupině a předáváme je dál svým 

potomkům. Toto chování a myšlení zahrnuje všechny hodnoty, názory a normy, které jsou 

určité sociální skupině vlastní. Kultury bývají spojovány s národy, etniky, náboženstvími 

a jazyky, dále s pohlavím a věkem, také souvisí s náležitostí k určité sociální vrstvě nebo 

třídě a v poslední řadě také s organizací, ve které člověk působí. Tyto určité skupiny se 

překrývají a prolínají, někdy také mohou být v konfliktu. Jako příklad může posloužit 

konflikt náboženských hodnot s hodnotami generačními nebo konflikt mužské a ženské 

kultury v kultuře organizace. Organizační kultura je součástí měkkých prvků, jak je již 

zmíněno v kapitole o organizaci. Vymezení organizační kultury je velmi různorodé, 

obecně ji lze definovat jako soubor přesvědčení, hodnot a postojů, které jsou v organizaci 

sdílené a projevují se právě v chování jejích členů a také v materiálních i nemateriálních 

výtvorech, tzv. artefaktech. Artefakty jsou jedním z prvků organizační kultury; 

nemateriálními artefakty může být například způsob komunikace v organizaci, různé 

zvyky, historky a mýty, rituály, ceremoniály a také symboly, například logo organizace. 

Vesměs všechny nemateriální artefakty mohou být právě symboly vyjádřeny. Mezi 

materiální artefakty řadíme například propagační materiály, stavební uspořádání 

organizace nebo výroční zprávy. Dalšími prvky jsou základní přesvědčení, hodnoty, normy 

a také postoje. Základním přesvědčením jsou představy členů dané organizace o jejím 

fungování – představy, které jsou pro ně samozřejmé, pravdivé a správné. Jakmile jsou tyto 

těžko měnitelné představy jednou přijaty, mohou být dále jen obtížně zpochybňovány, 

zejména kvůli jejich někdy zdánlivé funkčnosti a dobré zkušenosti všech členů organizace. 

Hodnoty jsou pro ně to, čemu se v rámci celé organizace přikládá význam, nejsou to pouze 

hodnoty jednoho konkrétního člena dané organizace. Jsou to významné faktory 

v rozhodování jednotlivce i organizace. Jako příklad můžeme uvést spokojenost zákazníka 

nebo spokojenost zaměstnance. To mohou být významné hodnoty a mít vliv na jednání 

a na rozhodování. Často jsou tyto hodnoty začleněny v etických kodexech organizace či 

v její filozofii nebo v jejím poslání. Pro dobré fungování organizace je důležitá 

sounáležitost členů s těmito deklarovanými hodnotami. Postoje zahrnují názory, emoce 
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související s postojem a složky jednání vztahující se k určitým objektům nebo situacím 

v souvislosti s postojem. Jsou to tedy vztahy k určitým objektům: lidem, situacím 

a konfliktům. (Lukášová, 2010) 

Pokud manažeři usilují o změny v organizaci, ve zdravotnických zařízeních 

například o změnu ve způsobu péče nebo o rozšiřování služeb pro klienty, musejí se často 

vyrovnávat právě s těmito nehmatatelnými prvky a s organizační kulturou, která bývá 

v dlouhodobě fungující organizaci hluboce zakořeněná. Problémy vznikají také při 

konfliktu hodnot organizace a jedince. Například při důrazu zdravotnického zařízení na 

humanizaci péče bude jednou z hlavních hodnot otevřená komunikace. To však pro 

zdravotní sestru s dlouholetou praxí a se zkušenostmi s velmi paternalistickým přístupem, 

který byl z jejího pohledu funkční a osvědčený, může být ve vztahu ke klientům velmi 

problematické a otevřená komunikace pro ni nebude snadným úkolem. Ve zdravotnických 

zařízeních se často setkáváme také s konflikty hodnot a základního přesvědčení, a to 

zejména v důsledku prolínání generací. Se změnami ve vzdělávání, kdy střední 

zdravotnický personál míří na vysoké školy a přichází do zdravotnického zařízení 

s bakalářským titulem, se střetávají dva pohledy na práci v ošetřovatelství. Setkáváme 

se s kritikou vzdělávacího systému a také nových, vysokoškolsky vzdělaných sester. Např. 

často se objevuje tvrzení, že nejsou dostatečně praktické a soustřeďují se pouze na 

správnost dokumentace. Vnější prostředí, jako například nový vzdělávací systém, politika 

a legislativa, mají tedy vliv nejen na chod zdravotnického zařízení, co se týká kvality 

poskytování služeb a technického vybavení apod., ale také na vnitřní prostředí 

v organizaci. 

2.1.2.  Image a identita organizace 

Pojmy image a identita jsou mnohdy zaměňovány. Image je veřejným obrazem 

člověka, organizace nebo společnosti – je to obraz toho, jak se jedinec, organizace nebo 

společnost jeví všem vnějším pozorovatelům. Image je reprezentujícím prvkem společnosti 

či organizace. Identita je v organizaci vnitřním prvkem a vyjadřuje, jaká by organizace 

chtěla být nebo jaká je, a zahrnuje prvky, jako je historie, filozofie, vize, poslání, kultura, 

hodnoty a lidé v daném zařízení. Identita bývá odvozena od strategie a kultury organizace 

a zároveň je s její image úzce spojena. Někteří autoři uvádějí, že image je součástí nebo 

produktem identity organizace. (Vysekalová, 2009) 

Image je tedy obrazem, který je hodnocen a vytvářen okolím, zatímco identita je 

obraz, který organizace plánovitě prezentuje veřejnosti. Image je tvořena okolními 
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pozorovateli na základě jejich pocitů a na základě hodnocení organizace. Z identity 

organizace vyplývají činitele, které image organizace dále ovlivňují. Patří sem design 

organizace, tedy symbol využívaný například k propagaci a dále např. logo, již výše 

vymezená kultura organizace a její chování vůči okolí i k sobě samé. Důležitým činitelem 

je též komunikace, tedy komunikační kanály (způsob, jakým jsou předávány informace 

uvnitř i vně organizace), a posledním z činitelů je produkt nebo také služba, pokud se jedná 

o organizaci či společnost, které nevytvářejí produkty, ale poskytují služby. Všechny tyto 

prvky mají vliv na výsledný obraz celé organizace v očích veřejnosti a pomocí těchto 

prvků je image organizace vytvářena a tvarována. (Veber, 2006) 
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2.2  Management změn 

Management změn je definován jako směr, který spočívá v připravenosti na vnitřní 

i vnější podněty a také v připravenosti na iniciaci změn, stejně jako na jejich plánování 

a realizaci. (Veber, 2009) Změny v organizacích souvisí s jejich rozvojem. S neustálými 

změnami v politických, hospodářských a ekonomických institucích, se vzrůstající 

konkurencí na trhu a se zlepšováním technologií a postupů ve všech oblastech se musejí 

organizace rychle přizpůsobovat a je na ně vyvíjen tlak, aby změny prováděly. Aby byly 

organizace schopné přežít a tento tlak ustát, je třeba, aby se jejich prostředí neustále 

přizpůsobovalo. Změny však často vyvolávají emocionální reakce a negativní přijetí, 

zejména kvůli určité nové nejistotě. Jedná se o odpor pracovníků vyvolaný několika 

faktory. Jsou to osobní zájmy pracovníka a pocity nejistoty v jeho pozici, se kterou je 

spojena určitá moc, prestiž nebo svoboda rozhodování. Dalším faktorem je nepochopení 

záměru a nedostatek informací o účelnosti a pozitivních důsledcích jednotlivých změn. 

Vychází to často z nedůvěry pracovníků a manažerů, kteří změny iniciují, nebo 

z nedostatečné komunikace mezi nimi. Významným faktorem je také různé hodnocení 

změn oběma stranami. Iniciátoři často kladou důraz na pozitivní dopady změn, avšak ti, na 

které mají změny vliv, je často hodnotí negativně. Posledním faktorem odporu ke změnám 

je nejistota pracovníků v osvojování nových schopností a dovedností. Tento faktor také 

zahrnuje obavy pracovníků ze ztráty „tváře“. Mají pocit, že změny přinesou nutnost jejich 

prohlášení, že to, jak pracovali před realizací změn, nebylo správné a že vše, co dosud 

dělali, ztratilo smysl. Odpor ke změnám je zcela přirozený a při jejich plánování je třeba 

k němu přihlížet a pracovat s ním jako se součástí celého procesu. Měla by být vyvíjena 

snaha o jeho minimalizaci různými způsoby a manažerskými technikami, aby plánované 

změny proběhly co nejrychleji a bylo možné je do organizace zcela implementovat. 

Způsobů, jak odpor snižovat nebo eliminovat, je několik. Patří sem vzdělávání 

a komunikace a předání těch nejdůležitějších informací o plánovaných změnách. Dále je 

důležité zapojení zaměstnanců a možnost, aby se podíleli na plánování změn a na jejich 

vytváření. V průběhu jejich participace je také nutné pracovníky v jejich úsilí a spolupráci 

stále podporovat a projevovat o ně zájem. Diskusí s pracovníky potom můžeme nalézt 

různé podněty k zamyšlení a v některých oblastech dojít k dohodě. Eticky problematická je 

manipulace a kooptace, tedy určení, který z pracovníků bude v řízení změn zastávat hlavní 

roli. Tyto techniky nejsou při plánování a realizaci změn doporučovány, stejně jako 

například vyhrožování ztrátou místa či nemožností kariérního postupu. (Donelly, 2017) 
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V oblasti managementu týkající se zavádění změn existuje několik technik a postupů 

pro jejich úspěšné zvládnutí a také několik oblastí, ve kterých změny probíhají. Tyto 

oblasti se týkají výrobků, technologických inovací a změn v řízení, tedy např. změn ve 

funkcích a nových pravidel a postupů. Změny mohou být spontánní nebo programové. 

Spontánní změny iniciují sami pracovníci – jsou to změny v okruhu jejich pracoviště, 

jejichž důsledkem je zlepšení kvality různých operací a procesů, úspora materiálu 

a omezení různých druhů dopadů, například ekologických. Programové změny jsou řízeny 

managementem a jsou připravovány, plánovány a realizovány jako inovační postupy, 

změny většího rozsahu někdy jako výzkumné nebo vývojové projekty. Vyvolávat změny 

mohou poruchy, ohrožení nebo nejrůznější příležitosti. Poruchy vedou k degeneraci 

v určitých oblastech a musejí být řešeny a změna je právě reakcí na ně. Ohrožení jsou 

situace, které mohou nastat v blízké budoucnosti a které mohou vyvolat poruchu – na 

ohrožení je třeba reagovat s předstihem, a to právě provedením změn. Příležitosti jsou 

situace, kdy je možný další rozvoj organizace. Jakékoli změny a jejich plánování 

a realizaci je nutné dobře řídit, nelze se spolehnout na samovolný průběh ani na pouhou 

aktivitu pracovníků. Řízení určité změny je nedílnou součástí práce manažera, jenž změny 

iniciuje. Logika procesu změny zachycuje kroky, které ji provázejí. Nejprve je třeba 

zachytit problém či příležitost, což vede k aktivitě, a ta pak vede k plánování, k přípravě 

změny a k její realizaci – poté se dostaví efekt, který může ovlivnit náklady nebo může mít 

pozitivní či negativní vliv na zákazníky. (Veber, 2009) 

Známe mnoho autorů, kteří v této oblasti navrhli rozmanité modely řízení. Jedním 

z nejstarších modelů je Lewinův model, skládající se ze tří fází. Lewinův model obsahuje 

tři fáze úspěšné změny: rozmrazení, změnu samu a zmrazení. Před zahájením této třífázové 

změny se ptáme na důležité otázky: Co je její iniciující silou? Kdo je jejím nositelem? Jaká 

je strategie změny? Kdy bude změna realizována a jak? A jak změna proběhne? (Smejkal, 

2013) 

1. fáze: rozmrazení – analýza situace, příprava zaměstnanců na změnu. 

2. fáze: změna – provedení změny, intervence do systému řízení. 

3. fáze: zmrazení – fixace výsledků, pokud je proces úspěšný. 

Dalším z autorů je Backhard, který definoval kroky, jak úspěšnou změnu provést: Je 

to nastavení a definování podmínek pro fungování organizace v budoucnosti (a také určení 

cílů), diagnostika současného stavu v souvislosti s určenými cíli, definice aktivit 

v přechodové fázi při realizaci změny, závazky potřebné k dosažení budoucího stavu 
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organizace a posledním bodem je vytvoření strategie a plánu v souvislosti s analýzou 

klíčových faktorů, které mohou změnu ovlivnit. (Armstrong, 2012) 

Jedním z významných autorů změnového modelu je také americký autor John 

P. Kotter, jehož úspěšný proces obsahuje osm bodů, znázorňujících postup vhodný 

k zavádění změn v organizaci. Charakter těchto změn je dlouhodobý a počítá s lidským 

faktorem jako s jejich součástí. (Kotter, 2015) 

1. krok – vyvolání naléhavosti změny 

Tato fáze zahrnuje průzkum okolního prostředí a trhu. Zahrnuje také nalezení 

kritických míst a nedostatků, tedy i oblastí, které by bylo možné zlepšit, a vyvolání diskuse 

o těchto aspektech, o slabých místech a o možnostech zlepšování v celé organizaci. 

2. krok – sestavení týmu k prosazení změny 

V tomto kroku je důležité sestavit tým lidí, které mají schopnosti, dovednosti 

a kompetence k tomu, aby změna byla prosazena. Je důležité, aby měli správnou motivaci 

a aby dobře spolupracovali. 

3. krok – vize a strategie 

Jedná se o určení vize a o nalezení strategií, jak této vize dosáhnout. 

4. krok – komunikace vize 

Komunikace vize znamená její šíření mezi zaměstnance pomocí diskuse a všech 

ostatních komunikačních kanálů. 

5. krok – šíření a delegování realizace změny 

Jedná se o započetí a postupnou realizaci změny. Do její realizace je třeba zapojit 

všechny zaměstnance a postupně nacházet překážky a odstraňovat je. 

6. krok – plánování a dosahování dílčích vítězství 

Šestým krokem je postupné naplánování realizace změny, a tedy stanovení 

krátkodobých cílů a jejich hodnocení a dosahování dílčích vítězství. 

7. krok – podpora dalších změn 

Sedmý krok znamená pokračovat ve změnách na základě získané sebedůvěry 

a důvěry ve změnu, kterou procházíme, najít překážky, které se v průběhu realizace 

vyskytnou, a přizpůsobit dosavadní plán. 
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8. krok – zakotvení nových přístupů v kultuře organizace 

Posledním bodem v postupu zavádění změny podle J. P. Kottera je zakotvení změn 

v organizační kultuře. Zahrnuje také další podporu zaměstnanců a také podporu jejich 

vzdělávání, případně i plánování možného kariérního postupu. (Kotter, 2015) 

V oblasti managementu existuje mnoho přístupů ke změnám. Existuje také mnoho 

modelů, které manažerům pomáhají změny plánovat, realizovat a implementovat do 

organizace. Implementace a dlouhodobé udržení změn však vyžaduje velké úsilí. Dobrý 

manažer má schopnosti tyto modely využívat a čerpat z nich a zná i další techniky, jak 

zadaných cílů dosáhnout. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

3. Vymezení tématu 

K tématu změn v porodnictví mě zavedlo studium porodní asistence na Západočeské 

univerzitě v Plzni, zejména zahraniční pracovní stáž v německém Freyungu. Na této stáži 

jsem v porodnici zažila zcela jiný přístup k rodičce, než tomu bylo na praxích v České 

republice. Začala jsem se zajímat o to, jak jsou při péči u porodu a při hospitalizaci 

respektována práva žen, o etické aspekty v této oblasti a také o to, jak je přirozený porod 

umožněn v porodnici v České republice. Právě ze západních států k nám přicházejí nové 

trendy a nové informace a ženy se stávají více informovanými klientkami a mají nové 

požadavky a přání. České porodnictví (a vlastně každé zdravotnické zařízení) se s těmito 

požadavky vyrovnává jiným způsobem a jinou rychlostí mění způsob své péče ve snaze 

zachovat si přízeň svých klientek a zároveň vysokou kvalitu péče. Aby však bylo možné 

k novému modelu péče přejít a trvale jej zachovat, je třeba využít znalostí a dovedností 

managementu – dovést tým zaměstnanců k těmto změnám plánovitě a organizovaně. 

Ke změně image, ale i ke změně vlastní identity organizace – v našem případě 

gynekologicko-porodnického oddělení – je zapotřebí v první řadě vůle a chuti a dále 

schopného managementu, který organizaci změnou provede, stanoví jasný cíl, vytvoří pro 

změnu plán, zapojí do něj zaměstnance, kterých se změna týká, a změnu uskuteční. 

Následně však musí dbát také o to, aby se daná změna v organizaci udržela – aby tedy 

nedošlo k návratu ke stavu předchozímu. 

Tato práce je sondou do organizace, která se pro změnu rozhodla a kterou většina 

laické veřejnosti považuje za jednu z respektujících porodnic, jež poskytují rodinné 

prostředí, umožňují přirozený porod a hojně využívají alternativní metody. V diplomové 

práci je hodnocen průběh této změny a zároveň je hodnoceno prostředí a atmosféra, která 

v zařízení po provedené změně nastala. Na závěr tato práce je jako výstup předložen 

průvodce změnou na gynekologicko-porodnickém oddělení a plán k realizaci změny, která 

by vedla k modelu respektujícímu alternativní metody a umožnila přirozený průběh 

porodu. 

  



 

36 

4. Cíl 

Cílem práce je zhodnotit provedenou změnu v konkrétní organizaci vzhledem 

k systému porodnictví a k nejčastěji užívanému způsobu péče v České republice. 

Výzkumná otázka zní: Jaké jsou výsledky provedené změny na gynekologicko-

porodnickém oddělení zkoumaného zdravotnického pracoviště? 

Dílčí otázky, které k názornému obrazu změny dopomohou: Jaký byl postup 

managementu při plánování a realizaci změny? Jaký cíl byl nastaven? Jak byl tento cíl 

splněn? Jak management při provádění změny využíval manažerské techniky? Jak se 

zaměstnanci zapojili do plánování a jak byla změna realizována? Setkala se realizace 

a nový „režim“ oddělení s reakcemi zaměstnanců? Jaké byly tyto reakce? Jaký bude mít 

změna vliv na další fungování tohoto oddělení? Jaké jsou hrozby/rizika a příležitosti, které 

z výzkumu vyplývají? 

Dílčím výstupem této práce je soubor plánu změn k několika konkrétním bodům, 

tedy k požadavkům klientek, které se zařízení zavázalo plnit (viz seznam možných 

porodních přání). 
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5. Metodologie 

Hlavní výzkumnou strategií je kvalitativní přístup, kterým je dosaženo hloubkového 

poznání zkoumaného jevu nebo skupiny. Jsou zkombinovány metody zúčastněného 

pozorování a tvorba terénního deníku. Z terénního deníku pochází přibližně 90 % dat 

použitých v této práci. Dále byl proveden jeden rozhovor s vedoucím pracovníkem, a to za 

účelem získání dat o provedené změně z pohledu vedoucího a řídícího pracovníka (v celém 

průběhu změny). Ten byl vybrán jako ideální informant v přípravné fázi, jelikož byl 

hlavním iniciátorem změny. Další rozhovor nebyl proveden kvůli nedostatku času 

zvoleného pracovníka. Ke sběru dat při zúčastněném pozorování byla využita také 

zdravotnická dokumentace, informace poskytované klientkám daného zařízení, webové 

stránky zařízení a veřejné informace, jež jsou o daném zařízení dostupné. Informanty 

při pozorování byli zaměstnanci gynekologicko-porodnického oddělení a s probíhajícím 

výzkumným šetřením byli obeznámeni. To jim oznámil vedoucí pracovník, který 

výzkumné šetření povolil. Dále jim byl ústně sdělen cíl práce a byli ujištěni o anonymitě 

celé práce. Organizace je v práci anonymizována, není zmíněn název zařízení ani jména 

informantů. Zmíněna je pouze přibližná zeměpisná poloha zařízení. 

 

6. Harmonogram 

Studium literatury k tématu probíhalo od srpna do listopadu 2017. Sběr dat probíhal 

v období od listopadu 2017 do března 2018. V listopadu 2017 byl výzkum zahájen 

vstupem do terénu a výzkum nadále probíhal opakovaně až do března 2018. Současně byl 

také vytyčen teoretický rámec. Nadále probíhala přípravná fáze, tedy určení vhodných 

oblastí zájmu a vytipování osob vhodných k rozhovoru. Byly vytipovány dvě osoby, 

z důvodu nezájmu o  rozhovor však nakonec proběhl pouze jeden rozhovor. Přípravná fáze 

byla zakončena v polovině prosince 2017. Realizační fáze, tedy sběr dat, provedení 

rozhovoru, zúčastněné pozorování a tvorba terénních poznámek, probíhala od poloviny 

prosince 2017 do konce ledna 2018. Analýza a vyhodnocení dat byly provedeny v únoru 

2018. Výzkum byl zakončen v březnu 2018, kdy byla data interpretována, a následně byla 

dokončena teoretická část. 
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6.1 Fáze výzkumu 

1. fáze: vstup do terénu. 

2. fáze: přípravná fáze – určení vhodných oblastí zájmu a určení osob 

vhodných k provedení rozhovoru (informanti). 

3. fáze: realizační fáze – sběr dat, tvorba poznámek v terénu, provedení 

rozhovoru. 

4. fáze: analýza a vyhodnocení dat. 

5. fáze: interpretační fáze – interpretace a tvorba teoretického rámce. 

6. fáze: publikační fáze. 

 

7. Představení organizace 

Nemocnice, jejíž součástí zkoumané gynekologicko-porodnické oddělení je, se 

nachází západně od Prahy ve Středočeském kraji. Toto oddělení prošlo v roce 2015 

rekonstrukcí porodních sálů a také změnou kultury a image organizace. Tato porodnice, jak 

vyplývá z webových stránek, říká: „Jsme porodnice s moderním prostředím, poskytujeme 

kvalitní zdravotnickou péči, pracují tu lékaři a porodní asistentky, konzultujeme vaše 

porodní přání, která se v co největší míře snažíme respektovat, a jsme nakloněni 

přirozenému porodu.“ Po realizaci této přestavby a změn některých postupů a praktik 

zaznamenalo zařízení zvýšení počtu porodů. 

Při přestavbě porodního sálu byly vystavěny dva oddělené, neprůchozí porodní 

pokoje, které rodičce poskytují potřebné soukromí. Jeden čekatelský pokoj se třemi lůžky 

využívají zejména ženy v časné fázi porodu nebo před porodem samým. Všechny pokoje 

jsou vybaveny sociálním zařízením se sprchovým koutem a jeden pokoj je vybaven také 

velkou porodní vanou, ve které lze také porodit. Dále jsou porodní pokoje vybaveny 

pomůckami pro polohování ženy a možnostmi pro úlevovou polohu při porodu, jako jsou 

např. žíněnky, gymnastické míče, porodnická stolička, závěs s porodnickou stoličkou, 

rozkládací a polohovací porodnické lůžko a také rozkládací gauč. Dále je na každém 

porodnickém pokoji veškeré zázemí pro první vyšetření, případně i pro první pomoc, 

pokud by ji novorozenec či matka potřebovali. Porodnice je hojně vyhledávána rodičkami 

s porodním přáním a často rodičkami s přáním přirozeného porodu, porodu bez tišení 

bolesti medikamenty, bez urychlování, medicínských preventivních zásahů, často za 

přítomnosti pouze porodní asistentky a otce dítěte. V této porodnici těmto přáním 

vycházejí vstříc, pokud se jedná o fyziologické těhotenství a porod, to znamená, jedná-li se 
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o zdravou rodičku bez komplikací v těhotenství a nenastanou-li při porodu žádné 

komplikace, což je zjišťováno dostatečným monitoringem. Porodní asistentky často 

využívají alternativní metody tlumení bolesti, jako například polohování rodičky, masáže, 

aromatické oleje a difuzér pro aromaterapii. Management porodnice se rozhodl změnit 

paternalistický přístup k rodičkám (kdy rodička nebyla při rozhodování o další péči 

partnerkou lékaře, ale pouze jeho pacientkou) ve vstřícný a respektující. Přijíždějí sem 

rodit ženy s porodními plány – ženy, které například odmítají určité postupy nebo vyšetření 

a jejichž prioritou je přirozený porod v porodnici. 

7.1 Struktura organizace 

Nejvyšším článkem v organizační struktuře je ředitel nemocnice se zástupci 

managementu. Pod ředitelem stojí náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a náměstek pro 

lékařskou péči. Pod tyto hlavní články managementu již spadají zástupci gynekologicko-

porodnického oddělení, jimiž jsou primář a vrchní sestra. Primář má v kompetencích 

dohled nad ostatními lékaři, pro některé lékaře je také školitelem. K jeho manažerským 

činnostem patří organizace práce a služeb lékařů, organizace operací, dohled nad 

dodržováním lékařských postupů, vyjednávání s vedením nemocnice, řešení některých 

stížností klientek, případně komunikace s nimi, a také určitá část rozhodování 

o technickém vybavení a o nákupu zdravotnického vybavení (spolu s vedením nemocnice). 

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení má dohled nad všemi sestrami 

a porodními asistentkami a také sanitářkami, dále má na starost zásobování všech oddělení 

léky a pomůckami. Spolu s primářem tvoří tým, který se zabývá také komunikací 

s klientkami ohledně jejich přání a stížností, a spolurozhodují o způsobu poskytování péče 

a tvorbě interních standardů a předpisů. Pod vrchní sestry spadají staniční sestry, které mají 

každá na starost svou „stanici“ oddělení. Porodní sál, oddělení šestinedělí a gynekologie 

mají každé svou staniční sestru, která zodpovídá za plánování služeb na svém oddělení a za 

jeho zásobování. Spolu s vrchní sestrou tvoří vždy tým a spolurozhodují také 

o personálních záležitostech. Pod tímto vedením jsou řadoví zaměstnanci, porodní 

asistentky, zdravotní sestry, sanitáři a sanitářky. Celá skupina, od primáře a vrchní sestry 

až po sanitáře a sanitářky, spolupracuje v poskytování péče jako jeden tým. 
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7.2 Organogram – grafické znázornění struktury 

 

 

Obrázek 1. Organogram – grafické znázornění struktury 

Zdroj: autor 
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8. Starý vs. nový model 

Tyto informace vychází z terénních poznámek zapsaných v terénním deníku. Byly 

zjištěny pozorováním diskusí a vyplynuly z různých běžných rozhovorů s porodními 

asistentkami o změnách v této porodnici a o situaci porodnictví a celé této profese v České 

republice. Takovéto diskuse nebo běžné rozhovory se mezi porodními asistentkami vedou 

běžně. (viz Příloha – Terénní deník) 

Situace na porodním sále před zavedením změn – podle porodních asistentek, 

které na tomto porodním sále pracují 5–15 let: 

• Probíhaly zde klasické lékařsky vedené porody. 

• Porodní asistentka byla pouze asistentkou lékaře, nikoli samostatně pracujícím 

kompetentním profesionálem. 

• Při příjmu byla rodička dotazována na všechny informace od anamnézy přes již 

probíhající porod až po bolesti – u tohoto rozhovoru nemohl být doprovod rodičky. 

(ani partner rodičky a otec dítěte). 

•  Po vstupním pohovoru bylo provedeno vstupní vaginální vyšetření a bylo 

rozhodnuto, zda půjde rodička na čekatelský pokoj, případně už na porodní sál (při 

pokročilejším nálezu). 

• Při příjmu nebyla rodička dotazována na svou představu porodu a nepředávala 

personálu porodní přání v písemné formě (pokud ano, bylo na to nahlíženo jako na něco 

neobvyklého a personál se k tomu stavěl přinejmenším s nelibostí). 

• Po přesunutí rodičky na porodní sál probíhala rutinně a zcela automaticky aplikace 

klystýru a holení rodidel – odmítnutí těchto úkonů bylo taktéž neobvyklé. 

• Podle stavu rodičky byly nabízeny medikamenty k tlumení bolesti při porodu, 

případně byl porod urychlován oxytocinem. 

• Při monitoringu plodu kardiotografem byla rodička nucena zaujmout polohu vleže 

na zádech, případně na boku (možnost zkreslení záznamu a jeho chybného vyhodnocení). 

• Byla zde menší tendence porodních asistentek nabízet nefarmakologické metody 

tlumení bolesti, jako je např. hydroanalgezie (tlumení bolesti působením teplé vody, 

lázně), aromaterapie (masáž kříže, inhalační terapie vonnými oleji), vhodné polohování 

(doporučování úlevových poloh a poloh pro snazší dorotování miminka do pánve 

pro rychlejší porod). 

• Byla rutinně prováděna dirupce vaku blan (protržení plodových obalů pro odtok 

plodové vody, myšleno pro urychlení porodu zvýšením tlaku hlavičky na pánevní dno). 
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• V počátku druhé doby porodní (doba, kdy je vhodné již zahájit tlačení) musela 

rodička zaujmout polohu na zádech, případně polohu polosedě s podepřenými zády 

a nohama v podpěrách (nohy rodičky byly v některých případech fixovány popruhy). 

• Při tlačení bylo rodičce direktivně určováno, kdy přesně má zahájit tlačení a kdy má 

přestat. 

• Na celém porodním sále bylo ostré světlo. 

• Partner rodičky byl přivolán na porodní sál až na počátku druhé doby porodní, jinak 

byla žena po celou dobu ponechána bez doprovodu. 

• Lékaři a porodní asistentky měli k rodičkám spíše paternalistický přístup. 

• Po porodu dítěte bylo dítě ihned odpojeno od pupečníku a vyšetřeno dětským 

lékařem, změřeno a zváženo, někdy také umyto. Poté bylo zabaleno do peřinky a chvíli 

ponecháno s matkou. 

• Někdy bylo dítě odneseno na novorozenecké oddělení a dáno k matce na pokoj 

(na oddělení šestinedělí) až po odvozu z porodního sálu. 
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Zde jsou uvedeny body nového modelu, který definoval vedoucí pracovník 

gynekologicko-porodnického oddělení ve spolupráci s kolegou a také s oslovenými 

porodními asistentkami a dulami. Vychází se především z rozhovoru. 

Nový model by se měl od starého lišit především v těchto důležitých bodech: 

• Vstřícně komunikovat s rodičkou na partnerské úrovni. 

• Respektovat porodní přání (v rámci fyziologického porodu). 

• Provádět informovaný souhlas (rodičce vysvětlit všechny možnosti dalšího 

postupu, vysvětlit plánovaný postup, jeho rizika a výhody, nechat čas na rozmyšlenou). 

• Omezit zasahování do porodního procesu na minimum. 

• Ponechat soukromí při porodu (u ženy pouze jeden lékař a jedna porodní 

asistentka). 

• Umožnit, aby pediatr a dětská sestra přišly až na samý závěr porodu. 

• Umožnit otci, aby byl s rodičkou po celou dobu porodu přítomen na porodním sále. 

• Umožnit i přítomnost další osoby, např. duly či vlastní porodní asistentky (v roli 

duly, tudíž neprovádí ošetřovatelskou péči). 

• Nezakazovat ženě pít ani jíst. 

• Ponechat ženě volnost pohybu i při monitoringu plodu (bezdrátové sondy). 

• Umožnit zatemnění a osvětlení tlumeným světlem (nová světla na porodních 

sálech). 

• Ponechat dotepat pupečník (pokud se jedná o fyziologického novorozence). 

• Neodnášet novorozence, ihned jej položit na břicho ženy. 

• Pokud si to žena přeje, neprovádět první vyšetření novorozence na lůžku 

pro novorozence, ale ponechat nepřetržitý kontakt s matkou (bonding). 

• Konzultovat s ženou péči o novorozence a brát zřetel na její přání (vykapání očí 

kapkami, aplikace vitaminu K, první koupel apod.). 

• Zajistit, aby se dětská sestra přišla seznámit s ženou při příjmu na porodní sál 

a ohledně péče o novorozence konzultovala její přání. 

• Umožnit porod (druhou dobu porodní) v jakékoli poloze, kterou si žena zvolila. 

• Umožnit porod do vody. 

• Umožnit smluvit si (za poplatek) k porodu porodní asistentku z porodního sálu, 

stejně tak lékaře. 
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9. Popis procesu změn z pohledu primáře 

Následující informace vyplývají z rozhovoru s vedoucím pracovníkem a obsahují 

body zaměřující se na provádění změny v organizaci. Přepis rozhovoru se nachází v příloze 

číslo 4. 

1. Situace před zavedením změny. 

2. Plánování. 

3. Složení týmu pro vedení změny, podpora ze strany managementu. 

4. Stanovení cíle. 

5. Komunikace se zaměstnanci před zaváděním změny a při její realizaci. 

6. Současná situace. 

1. Situace před zavedením změny – naléhavost změny 

Vedoucí pracovník nastoupil do porodnice právě v přelomovém období a dá se říct, 

že byl hlavním iniciátorem změn. 

V: „Nastoupil jsem do situace, kdy nemocnice měla špatnou pověst. Byli tady někteří 

zkušení lékaři, samozřejmě starší než já, a dvě lékařky bez atestace. Situace byla taková, že 

tady nebyla akreditace, tudíž bylo nemožné sem sehnat nějaké další lékaře. Tak jsem se 

zamýšlel, co bychom mohli udělat pro to, aby se akreditace získala. To znamená, aby tady 

bylo víc než 600 porodů.“ 

2. Plánování 

Otázka: „Jaký byl plán změny?“ 

V: „Přesně jsme to nevěděli, důležité bylo dostat se do povědomí jako přátelská 

porodnice, takže jsme začali působit především na Facebooku, kde se podařilo velice 

rychle nabrat hodně fanoušků, a jakýkoli příspěvek oni už mezi sebou šířili sami bez nějaké 

finanční pomoci. A v podstatě jsme udělali velký krok do neznáma, nevěděli jsme přesně, 

co se stane, a ty podmínky ještě stále upravujeme tak, aby porody byly pokud možno 

bezpečné – aby nám vyhovovaly.“ 

V: „Zaznamenal jsem trend přirozených porodů, a tak jsme se pokusili nasměrovat 

sem maminky, které o to mají zájem. To jsme provedli za pomoci doktora XY z Prahy, který 

předtím dělal primáře v XXYY, přes něho jsme kontaktovali nějaké porodní asistentky, 

které doprovázejí k porodům v Praze a vedou těhotenské poradny, jestli by byly tak hodné 

a nepřijely se k nám podívat a pak případně jestli by se svými ženami k nám nepřijely 
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k porodu. Tímto způsobem jsme oslovili i duly a postupně sem začaly jezdit. A byly 

spokojené. Mezitím jsme si začali dělat nějaké vnitřní směrnice, protože jsme s tím neměli 

žádnou zkušenost, takže jsme si dali dohromady nejčastější přání žen, pak jsme z toho 

udělali seznam, sešli jsme se s pediatry a s arem (ARO), jestli jsme schopni jim to splnit, 

případně za jakých podmínek, co už je přes hranu, a rozjeli jsme to, chytlo se to.“ 

3. Složení týmu pro vedení změny, podpora ze strany managementu 

Otázka: „Kdo se podílel na vytváření a prosazování změn?“ 

V: „Aktivní byl ředitel v tom, že souhlasil s tím, že bez rekonstrukce porodního sálu 

to nejde. Ženy chtějí intimitu, nechtějí, aby se kolem nich procházelo, dříve to byl hrozný 

porodní sál – když žena chtěla jít na toaletu, musela projít pěti místnostmi a v každé byl 

nějaký člověk. Personál místo aby chodil přes chodbu, přes ty místnosti chodil. Takže to 

jsme museli přebudovat a v tomhle jsem měl podporu. Jinak jsem to dělal sám, nebo 

vlastně ze začátku s XY.“ 

4. Stanovení cíle 

Otázka: „Jaký byl cíl změny?“ 

V: „Podmínkou akreditace je 600 porodů ročně. Všechno ostatní jsme splňovali, 

takže naším cílem bylo mít 600 porodů. Měli jsme také velký problém s porodními 

asistentkami, takže jsme chtěli přilákat nové.“ 

5. Komunikace se zaměstnanci před zaváděním změny a při její realizaci 

Otázka: „Jak byl na změnu připraven stávající personál?“ 

V: „Začínaly nám chybět porodní asistentky a byli jsme si vědomi toho, že jsou téměř 

všechny před důchodem. A myslím si, že tento směr, který jsme nastoupili, je pro mnohé 

porodní asistentky zajímavý. A že jsou porodní asistentky ochotné i dojíždět.“ 

Otázka: „Věděli zaměstnanci dopředu, co se stane a co se změní?“ 

V: „V podstatě se nejedná o nějaké medicínské změny, jako spíš o změny chování, 

takže sestry si na to zvykly. Myslím si, že tam je to v pořádku a že tam problémy nejsou – 

prostě se začaly chovat jinak, i když to někdy trvalo delší dobu. Lékaři tedy bohužel všichni 

odešli. Asi není jiná možnost než personál změnit úplně. A pak nastává problém s pediatry, 

protože ti nejsou přímo podřízení mně, takže na to mají svůj názor a brání se.“ 
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6. Současná situace 

Shrnutí současné situace se skládá z tvrzení, která jsou rozdělena do kladných 

a záporných oblastí. Ty byly rozděleny na základě vytvořených kategorií (viz nadpisy 

jednotlivých kladů a záporů) pro toto konkrétní rozdělení. 

Klady: 

Splnění cílů 

V: „V roce 2015, první rok, já jsem nastoupil někdy v září nebo v říjnu, to bylo 

nějakých 440 porodů nebo 370, další rok se v říjnu zavřelo na dva měsíce, protože se tady 

zavřelo dětské oddělení, protože nebyli pediatři, a v dubnu dalšího roku jsme zahájili. To 

už jsme pak měli těch 440 porodů, pak těch 790.“ 

Úspěch ve vedení nové vrchní sestry 

V: „Tady z místních, jedna porodní asistentka, která pracovala na gynekologii. Ani 

nevím, jestli se nějak hlásila, nebo byla vybraná. Docela se s tím dobře popasovala.“ 

Snížení počtu akutních stavů 

V: „V podstatě na to nemáme žádnou studii, ale je to můj pocit a sleduji to – máme 

základní statistiku, máme menší procento sekcí (císařský řez) akutních pro hypoxii 

(nedostatek kyslíku plodu) a císařské řezy neklesly, máme asi 20 %, ale přesunuly se do 

dystokií (porucha mechanismu porodu), což je sice akutní císařský řez, ale dá se dělat ve 

spinále (spinální anestezie), takže je poměrně dost času. Přestalo to být takové hodně 

akutní porodnictví. Je to spíše konzervativní. Jsem rád, že ty sekce nejsou v takovém 

spěchu.“ 

Zápory: 

Obavy o pověst 

V: „Porody do vody jsou zajímavý fenomén. O tom se hodně mluví, mezi ženami 

i mezi kolegy. Měli jsme tu jeden špatný porod, kdy to dítě mělo špatnou adaptaci a museli 

jsme ho převážet, ale nikdo nikomu nevysvětlí, že to třeba nebylo porodem do vody. Že by 

to tak dopadlo, i kdyby to nebyl porod do vody. To se pak nese celou nemocnicí, že topíme 

děti a tak podobně.“ 
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Vnitřní konflikt 

V: „To se vždycky šíří nějaké zvěsti, každý si k tomu něco přidá a vrátí se to zpět, že 

třeba nenatáčíme CTG (kardiotokogram) – o to je to horší, že tyhle informace vynáší 

místní kolegyně a kolegové a pak se nám to vrací desetkrát znásobeno. Nehledě na to, že 

když chtějí v ostatních porodnicích, dělají to stejně jako my. Zejména u VIP klientek.“ 

 

Nejednotný přístup vedení 

V: „Myslím si, že změna funguje tak na 80–90 %. Vždycky je kam se posunout. Teď 

už je to o individuálních chybách jednotlivců. Chybí nám jednotné vedení ze strany 

pediatrů, každý dělá tu práci úplně jinak a má jiná pravidla. Nejsou schopní se sjednotit 

a chovat se stejným způsobem, abychom mohli slíbit to, co jsme schopni splnit. Ale to je 

nevyřešitelný problém.“ 

V: „Byl bych spokojenější, kdyby se pupečník nechal tepat například 20 minut 

a všichni by to prostě dělali stejně a ještě bez blbých řečí. To bych byl rád. Ať si dopředu 

třeba nechají podepsat reverz, ale ať to, co nabízíme, také splníme. Bohužel to nezávisí 

všechno na nás.“ 

Konflikt mezi zaměstnanci 

V: „Je to rozdělené po patrech (6. patro je gynekologie, 7. patro je oddělení 

šestinedělí a novorozenců, 8. patro je porodní sál), takže sestry na porodnici jsou pro, 

sestry na šestinedělí jsou spíš proti, resp. jim to přidělalo práci, takže by se raději vrátily 

do starých kolejí, a ty na gynekologii jsou rezolutně proti, i když se s tím vůbec nesetkaly.“ 

V: „Jednak mají třikrát víc porodů (sestry z oddělení šestinedělí), jednak chovat se 

příjemně a slušně stojí určité úsilí, také jim tam přibyli otcové, kteří tam s maminkami 

bydlí. Taky už na sebe nemůžou křičet přes celou chodbu výsledky a podobně. Musí se 

prostě chovat trochu víc snaživě. U lékařů je to vesměs dobré, až na některé výjimky.“ 
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10. Otevřené kódování dat 

Následující tabulka zobrazuje otevřené kódování vytvořené z dat získaných 

rozhovorem a zobrazuje vytvořené vlastní pojmy, které jsou následně zpracovány do 

kategorií. Otevřené kódování slouží k nalezení významných informací a pro jejich obecný 

popis. Je součástí tzv. zakotvené teorie. (Gulová, 2013)  

Data rozhovoru Pojmy 

Nastoupil jsem do situace, kdy nemocnice 

měla špatnou pověst.  
výchozí stav, negativní reputace  

Byli tady někteří zkušení lékaři, samozřejmě 

starší než já, a dvě lékařky bez atestace. 

 

Situace byla taková, že tady nebyla 

akreditace, tudíž bylo nemožné sem sehnat 

nějaké další lékaře.  

nedostatek lékařů, systémové překážky  

Tak jsem se zamýšlel, co bychom mohli 

udělat pro to, aby se akreditace získala. To 

znamená, aby tady bylo víc než 600 porodů. 

jak zvýšit počet klientek, vědomí 

naléhavosti řešení situace  

Přesně jsme to nevěděli, důležité bylo dostat 

se do povědomí jako přátelská porodnice, 

takže jsme začali působit především na 

Facebooku, kde se podařilo velice rychle 

nabrat hodně fanoušků, a jakýkoli příspěvek 

oni už mezi sebou šířili sami bez nějaké 

finanční pomoci.  

neprofesionální propagace, tvorba 

image, propagace budoucí image, rychlý 

nárůst zájmu veřejnosti, nízké náklady  

A v podstatě jsme udělali velký krok do 

neznáma, nevěděli jsme přesně, co se stane, 

a ty podmínky ještě stále upravujeme tak, aby 

porody byly, pokud možno, bezpečné – aby 

nám vyhovovaly. 

nedostatek zkušeností, nejistota, 

aktualizace podmínek podle bezpečí 

klientek a komfortu lékařů  
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Zaznamenal jsem trend přirozených porodů, 

a tak jsme se pokusili nasměrovat sem 

maminky, které o to mají zájem.  

orientace na trhu služeb, rozpoznání 

příležitosti, využití trendu jako 

prostředku ke splnění vlastního (jiného) 

cíle  

To jsme provedli za pomoci doktora XY 

z Prahy, který předtím dělal primáře ve 

Vrchlabí, přes něho jsme kontaktovali nějaké 

porodní asistentky, které doprovázejí 

k porodům v Praze a vedou těhotenské 

poradny, jestli by byly tak hodné a nepřijely 

se k nám podívat a pak případně jestli by se 

svými ženami k nám nepřijely k porodu. 

Tímto způsobem jsme oslovili i duly 

a postupně sem začaly jezdit. A byly 

spokojené.  

kontakty na zkušené kolegy, 

komunikace s porodními asistentkami 

a dulami, navázání vztahů, uspokojení 

požadavků porodních asistentek  

Mezitím jsme si začali dělat nějaké vnitřní 

směrnice, protože jsme s tím neměli žádnou 

zkušenost, takže jsme si dali dohromady 

nejčastější přání žen, pak jsme z toho udělali 

seznam, sešli jsme se s pediatry a s arem 

(ARO), jestli jsme schopni jim to splnit, 

případně za jakých podmínek, co už je přes 

hranu, a rozjeli jsme to, chytlo se to.  

tvorba pravidel, nezkušenost, zjištění 

požadavků klientek, analýza rizik, 

týmová dohoda lékařů, harmonizace 

požadavků klientek a lékařů, kooperace 

lékařů při plánování, úspěch  

Aktivní byl ředitel v tom, že souhlasil s tím, 

že bez rekonstrukce porodního sálu to nejde. 

Ženy chtějí intimitu, nechtějí, aby se kolem 

nich procházelo, dříve to byl hrozný porodní 

sál – když žena chtěla jít na toaletu, musela 

projít pěti místnostmi a v každé byl nějaký 

člověk. Personál místo aby chodil přes 

chodbu, přes ty místnosti chodil. Takže to 

jsme museli přebudovat a měl jsem v tom 

podporu. Jinak jsem to dělal sám, nebo 

vlastně ze začátku s XY.  

podpora ze strany vedení, nutnost 

zvýšení komfortu klientek, rekonstrukce 
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Podmínkou akreditace je 600 porodů ročně. 

Všechno ostatní jsme splňovali, takže naším 

cílem bylo mít 600 porodů. Měli jsme také 

velký problém s porodními asistentkami, 

takže jsme chtěli přilákat nové.  

nejasný cíl (cíl celé změny je 600 

porodů a akreditace, nebo změna 

modelu péče?), hledání zaměstnanců  

Začínaly nám chybět porodní asistentky a byli 

jsme si vědomi toho, že jsou téměř všechny 

před důchodem. A myslím si, že tento směr, 

který jsme nastoupili, je pro mnohé porodní 

asistentky zajímavý. A že jsou porodní 

asistentky ochotné i dojíždět.  

nedostatek personálu, vědomí lákavosti 

trendu přirozeného porodu jak pro 

klientky, tak pro porodní asistentky, 

výhoda vstřícného prostředí  

V podstatě to věděli v okamžiku, kdy k tomu 

došlo. Protože jsem nevěděl, co se bude dít, 

ale byli prostě hození do vody a museli začít 

plavat. A bylo to obtížné.  

míra komunikace s kolegy, neplánovaný 

počátek stavu, nespolupráce, problémy 

s novým režimem ze strany 

zaměstnanců   

V podstatě se nejedná o nějaké medicínské 

změny, jako spíš o změny chování, takže 

sestry si na to zvykly. Myslím si, že tam je to 

v pořádku a že tam problémy nejsou – prostě 

se začaly chovat jinak, i když to někdy trvalo 

delší dobu. 

snaha o změnu v kultuře organizace, 

změna chování navenek  

Lékaři tedy bohužel všichni odešli. Asi není 

jiná možnost než personál změnit úplně. 

A pak nastává problém s pediatry, protože ti 

nejsou přímo podřízení mně, takže na to mají 

svůj názor a brání se. 

odchod lékařů, neochota lékařů 

přizpůsobit se, rivalita mezi týmy, 

neochota a nedostatečný respekt 

pediatrů k novým pravidlům   

V podstatě na to nemáme žádnou studii, ale je 

to můj pocit a sleduji to – máme základní 

statistiku, máme menší procento sekcí 

(císařský řez) akutních pro hypoxii 

(nedostatek kyslíku plodu) a císařské řezy 

neklesly, máme asi 20 %, ale přesunuly se do 

dystokií (porucha mechanismu porodu), což 

je sice akutní císařský řez, ale dá se dělat ve 

spinále (spinální anestezie), takže je poměrně 

dost času. Přestalo to být takové hodně akutní 

porodnictví. Je to spíše konzervativní. Jsem 

rád, že ty sekce nejsou v takovém spěchu. 

méně akutních zásahů, stejné procento 

císařských řezů, uspokojení ze 

stávajícího stavu 
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Porody do vody jsou zajímavý fenomén. 

O tom se hodně mluví, mezi ženami i mezi 

kolegy. Měli jsme tu jeden špatný porod, kdy 

to dítě mělo špatnou adaptaci a museli jsme 

ho převážet, ale nikdo nikomu nevysvětlí, že 

to třeba nebylo porodem do vody. Že by to 

tak dopadlo, i kdyby to nebyl porod do vody. 

To se pak nese celou nemocnicí, že topíme 

děti a tak podobně. 

obavy o pověst, pocity křivdy, nedůvěra 

veřejnosti v alternativní porodnické 

metody  

To se vždycky šíří nějaké zvěsti, každý si 

k tomu něco přidá a vrátí se to zpět, že třeba 

nenatáčíme CTG (kardiotokogram) – o to je 

to horší, že tyhle informace vynáší místní 

kolegyně a kolegové a pak se nám to vrací 

desetkrát znásobeno. Nehledě na to, že když 

chtějí v ostatních porodnicích, dělají to stejně 

jako my. Zejména u VIP klientek.  

vnitřní konflikt, znalost postupů 

v dalších zařízeních, křivda, neloajální 

chování zaměstnanců  

Myslím si, že změna funguje tak na 80 až 90 

%. Vždycky je kam se posunout. Teď už je to 

o individuálních chybách jednotlivců. Chybí 

nám jednotné vedení ze strany pediatrů, 

každý dělá tu práci úplně jinak a má jiná 

pravidla. Nejsou schopní se sjednotit a chovat 

se stejným způsobem, abychom mohli slíbit 

to, co jsme schopni splnit. Ale to je 

nevyřešitelný problém.  

výborné hodnocení výsledku změny, 

implicitní určení nového cíle, rivalita 

mezi porodníky a pediatry, neexistence 

spolupráce, neexistence týmu, rozdělení, 

nejednotnost  

Byl bych spokojenější, kdyby se pupečník 

nechal tepat například 20 minut a všichni by 

to prostě dělali stejně, a ještě bez blbých řečí. 

To bych byl rád. Ať si dopředu třeba nechají 

podepsat reverz, ale ať to, co nabízíme, také 

splníme. Bohužel to nezávisí všechno na nás.  

nejednotnost v postupech, rozhořčení, 

snaha o prosazení, nespolupráce, 

příležitost pro zvýšení kvality 

poskytované péče 

Je to rozdělené po patrech (6. patro je 

gynekologie, 7. patro je oddělení šestinedělí 

a novorozenců, 8. patro je porodní sál), takže 

sestry na porodnici jsou pro, sestry na 

šestinedělí jsou spíš proti, resp. jim to 

přidělalo práci, takže by se raději vrátily do 

starých kolejí, a ty na gynekologii jsou 

rezolutně proti, i když se s tím vůbec 

nesetkaly.  

konflikt mezi odděleními, rozdělení 

týmu, nespolupráce  
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Jednak mají třikrát víc porodů (sestry 

z oddělení šestinedělí), jednak chovat se 

příjemně a slušně stojí určité úsilí, také jim 

tam přibyli otcové, kteří tam s maminkami 

bydlí. Taky už na sebe nemůžou křičet přes 

celou chodbu výsledky a podobně. Musí se 

prostě chovat trochu víc snaživě. U lékařů je 

to vesměs dobré, až na některé výjimky.  

více klientek, více práce pro sestry na 

oddělení šestinedělí, nespokojenost se 

změnou na tomto oddělení, v minulosti 

na tomto oddělení jiná kultura  

Tabulka 1. Otevřené kódování dat, zdroj: autor 

10.1 Tvorba kategorií 

Z pojmů v předcházející tabulce jsou vytvořeny vlastní kategorie. Tabulky 

znázorňují název kategorie a pojmy, které jsou do kategorie zahrnuty.  

 KATEGORIE   pojmy  

 VÝCHOZÍ STAV 

výchozí stav, negativní reputace, nedostatek lékařů, 

systémové překážky, nedostatek zkušeností, nejistota, 

kontakty na zkušené kolegy, nejasný cíl, neplánovaný 

počátek nového stavu, hledání zaměstnanců  

Tabulka 2. Výchozí stav, zdroj: autor 

 KATEGORIE   pojmy  

 PROCESY  

neprofesionální propagace, tvorba image, propagace 

budoucí image, aktualizace podmínek podle bezpečí 

klientek a komfortu lékařů, využití trendu jako prostředku 

ke splnění vlastního (jiného) cíle, komunikace s porodními 

asistentkami a dulami, navázání vztahů, uspokojení 

požadavků porodních asistentek, tvorba pravidel, zjištění 

požadavků klientek, analýza rizik, týmová dohoda lékařů, 

harmonizace požadavků klientek a lékařů, kooperace 

lékařů při plánování, snaha o změnu v kultuře organizace, 

změna chování navenek, velmi pozitivní hodnocení 

výsledku změny, implicitní určení nového cíle 

Tabulka 3. Procesy, zdroj: autor 
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 KATEGORIE  pojmy 

 ZMĚNA  

vědomí naléhavosti řešení situace, rychlý nárůst zájmu 

veřejnosti, rozpoznání příležitosti, úspěch, podpora ze 

strany vedení, nutnost zvýšení komfortu klientek, 

rekonstrukce, výhoda vstřícného prostředí, méně akutních 

zásahů, stejné procento císařských řezů, uspokojení ze 

stávajícího stavu, obavy o pověst, snaha o prosazení, více 

klientek, více práce pro sestry na oddělení šestinedělí, 

v minulosti na tomto oddělení jiná kultura  

Tabulka 4. Změna, zdroj: autor 

 KATEGORIE   pojmy 

 PROBLÉMY  

nedostatek personálu, neplánovaný počátek stavu, 

nespolupráce, problémy s novým režimem ze strany 

zaměstnanců, odchod lékařů, neochota lékařů přizpůsobit 

se, rivalita mezi týmy, neochota a nedostatečný respekt 

pediatrů k novým pravidlům, pocity křivdy, nedůvěra 

veřejnosti v alternativní metody při porodu, vnitřní konflikt, 

rivalita mezi porodníky a pediatry, neexistence spolupráce, 

neexistence týmu, rozdělení, celková nejednotnost, 

nejednotnost v postupech, rozhořčení, nespolupráce, 

konflikt mezi odděleními, rozdělení týmu, nespokojenost se 

změnou na oddělení šestinedělí 

Tabulka 5. Problémy, zdroj: autor 

KATEGORIE  pojmy  

 VYHODNOCENÍ 

STAVU  

nízké náklady, orientace na trhu se službami, vědomí 

lákavosti trendu přirozeného porodu jak pro klientky, tak 

pro porodní asistentky, míra komunikace s kolegy, znalost 

postupů v dalších zařízeních  

Tabulka 6. Vyhodnocení stavu, zdroj: autor 

10.2 Vlastnosti a dimenze kategorií 

 KATEGORIE   VLASTNOSTI   DIMENZE  

 VÝCHOZÍ STAV 
 ovlivnitelnost  méně – více  

 výhodnost   nízká – vysoká  

Tabulka 7. Vlastnosti a dimenze – výchozí stav, zdroj: autor 
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 KATGORIE  VLASTNOSTI   DIMENZE  

 PROCESY 

 doba trvání   krátkodobé – dlouhodobé  

 uchopitelnost   ne – ano 

 zkušenost   malá – velká  

 funkčnost   nízká – vysoká  

Tabulka 8. Vlastnosti a dimenze – procesy, zdroj: autor  

 KATGORIE  VLASTNOSTI   DIMENZE  

 ZMĚNA 

 rozsah   dílčí – komplexní  

 komplikovanost  málo – hodně  

 přínosnost  hodnotitelná – nehodnotitelná  

Tabulka 9. Vlastnosti a dimenze – změna, zdroj: autor  

 KATGORIE  VLASTNOSTI   DIMENZE  

 PROBLÉMY 

 řešitelnost   obtížná – snadná  

 lokace   dílčí – komplexní  

 viditelnost   nízká – vysoká  

Tabulka 10. Vlastnosti a dimenze – problémy, zdroj: autor  

 KATGORIE  VLASTNOSTI   DIMENZE  

 VYHODNOCENÍ STAVU 

 četnost   nikdy – často  

 přísnost   malá – velká  

 systematičnost   nízká – vysoká  

Tabulka 11. Vlastnosti a dimenze – vyhodnocení stavu, zdroj: autor 
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10.3 Shrnutí – SWOT analýza 

Tato analýza byla vytvořena na základě dat z terénního deníku a na základě 

zpracování dat získaných při rozhovoru. 

 Silné stránky  Slabé stránky  Příležitosti  Hrozby  

 1. Situace před 

zavedením změny 

Vědomí 

naléhavosti 

změny, motivace 

ke změně 

Prvotní zamyšlení 

nad cílem a nad 

způsobem, jak ho 

dosáhnout, se 

neshodují – změna 

od klasického 

porodnictví 

k přirozeným 

porodům 

a využívání 

alternativních 

metod X navýšení 

počtu porodů, 

nedostatečné šíření 

informací 

o naléhavosti 
změny a o jejím 

plánování  

Příležitosti ke 

zlepšení image 

zařízení, možnost 

získání nového 

personálu, 

souznějícího 

s nastávajícím 

modelem  

Ubývání dalšího 

personálu, odpor 

zaměstnanců ke 

změně kvůli 

nedostatečné 

komunikaci  

 2. Plánování 

Kontaktování 

kolegy se 

zkušeností 

s podobnou 

změnou, zavedení 

nového 

komunikačního 

kanálu mezi 

veřejností 

a zařízením  

Postup přípravy 

a plánování změny 

nebyl 

systematický, 

nejsou 

vypracovány žádné 

písemné plány, 

komplexní změna 

není rozdělena na 

dílčí kroky, není 

stanoven časový 

harmonogram  

Další vzdělání 

v oblasti zavádění 

změn, komunikace 

s dalšími kolegy, 

více propracovaný 

plán komunikace 

na sociálních sítích 

– odborná podpora  

Nedostatek 

komunikace se 

zaměstnanci, 

nemožnost 

participace 

zaměstnanců, malé 

zaměření na 

klienty, větší 

zaměření na to, jak 

změna vyhovuje 

zejména lékařům  

 3. Složení týmu 

pro vedení 

změny, podpora 

ze strany 

managementu 

Podpora ze strany 

top managementu  

Neexistence 

realizačního týmu  

Podpora 

a participace 

dalšího vedení, 

podpora 

vzdělávání 

zaměstnanců 

v manažerské 

oblasti, zaměření 

na komunikaci se 

zaměstnanci, 

diskuse, 

komunikace vize 

a nové image  

Ztráta motivace při 

realizaci změny 

bez podpory 

realizačního týmu 
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 Silné stránky  Slabé stránky  Příležitosti  Hrozby  

 4. Stanovení cíle 

Byl stanoven cíl: 

dosáhnout 600 

porodů ročně 

a získat tak 

akreditaci  

Cíl byl stanoven 

nevhodně 

vzhledem ke 

zvolenému 

způsobu jeho 

dosažení, příliš 

nekonkrétní cíl 

(chybí časový 

harmonogram, 

způsob dosažení, 

plán)  

Změna cíle, který 

se bude vztahovat 

k prováděné 

změně, např.: Do 

roku 2020 budeme 

v našem zařízení 

plně podporovat 

a respektovat 

přirozené porody 

a snížíme počet 

lékařsky vedených 

porodů, a to 

šířením osvěty 

mezi rodičkami 

(v našich 

předporodních 

kurzech a při 

komunikaci 

s nimi), jejich 

podporou a také 

náležitým 

vzděláváním 

personálu v oblasti 

komunikace 

s klienty ve 

zdravotnickém 

zařízení, a budeme 

podporovat 

alternativní 

porodnické metody 

a další. (Pozn.: 

přirozené porody 

se týkají pouze 

fyziologických 

nerizikových 

těhotenství.) 

Cíl bude naplněn 

(naplní se počty 

porodů ročně, 

dojde k získání 

akreditace), avšak 

kvalita péče se 

sníží z kvůli menší 

možnosti 

individuálního 

přístupu ke 

klientkám, ztráta 

zájmu o image 

a o nový model 

a zvýšení zájmu 

o počty rodiček, 

změna nebude 

udržitelná  
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 Silné stránky  Slabé stránky  Příležitosti  Hrozby  

 5. Komunikace 

se zaměstnanci 

před zaváděním 

změny a při její 

realizaci 

Komunikace 

s novými 

porodními 

asistentkami 

(zejména v oblasti 

komunitní péče), 

které jsou potřeba 

k tomu, aby 

přivedly do 

zařízení klientky 

a vytvořily tak pro 

zařízení reklamu  

Žádná komunikace 

se zaměstnanci, 

žádná možnost 

participace 

zaměstnanců, 

zaměstnanci se 

o změně dozvídají 

až ve chvíli, kdy 

nový model 

odstartuje 

Dobrá reklama pro 

zařízení na základě 

příchodu 

porodních 

asistentek 

(soukromých 

porodních 

asistentek) 

z oblasti komunitní 

péče, příležitost ke 

zlepšení 

spolupráce mezi 

dvěma odděleními 

a komunikace 

mezi nimi  

Boj o udržení 

autority 

stávajících, často 

služebně starších 

porodních 

asistentek 

a asistentek 

nových, 

s rozdílným 

přístupem k péči, 

neznalost 

alternativních 

metod a nových 

poznatků ve vědě 

o porodní péči 

u stávajících 

porodních 

asistentek 

(nedynamičnost), 

problémy 

v rozdílné 

komunikaci 

s klientkami 

vedené těmito 

dvěma skupinami 

 6. Současná 

situace 

Stávající cíl byl 

splněn, nová 

vrchní sestra je 

ve své pozici 

z pohledu primáře 

úspěšná, snížil se 

počet akutních 

stavů  

Obavy o pověst 

a o image zařízení, 

zejména 

v ostatních 

zařízeních a 

u klientek 

vyhledávajících 

lékařsky vedený 

porod, konflikty 

mezi jednotlivými 

odděleními, 

konflikty mezi 

zaměstnanci, 

nejednotný přístup 

vedení na 

jednotlivých 

oddělení, 

nejednotný přístup 

jednotlivců 

v konkrétních 

situacích  

Příležitost ke 

sjednocení všech 

oddělení, zavedení 

supervize a řešení 

konfliktů na 

pracovišti, 

písemné 

vypracování 

jednotlivých 

alternativních 

postupů a kladení 

důrazu na jejich 

dodržování, 

zavedení 

kontrolních 

mechanismů, 

povinné kurzy 

komunikace 

a řešení problémů 

pro všechny 

zaměstnance, 

teambuilding  

Další odchod 

zaměstnanců kvůli 

způsobu 

komunikace 

vedení se 

zaměstnanci 

a mezi 

zaměstnanci, 

snížení kvality 

poskytované péče, 

syndrom vyhoření 

jednotlivých 

zaměstnanců, 

nefunkčnost 

a neudržitelnost 

změny  

Tabulka 12. SWOT analýza, zdroj: autor 
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10.4 Problematické oblasti 

Podle kritérií uvedených níže byly z terénního sběru dat vybrány následující 

problematické oblasti a ke každé z nich jedna modelová situace. Jsou to oblasti hodné 

zájmu a v samostatné následující kapitole jsou zhodnoceny jejich nedostatky, rizika 

a příležitosti. 

1. Kompetence a pracovní náplň. 

2. Komunikace mezi zaměstnanci. 

3. Komunikace vedoucích pracovníků se zaměstnanci. 

4. Komunikace s klienty. 

 

Kritéria pro výběr konkrétních problematických oblastí: 

1. Byla vytvořena škála problematických oblastí na základě kategorie 

PROBLÉMY. 

KATEGORIE  pojmy 

PROBLÉMY  

nedostatek personálu, neplánovaný počátek stavu, nespolupráce, 

problémy s novým režimem ze strany zaměstnanců, odchod 

lékařů, neochota lékařů přizpůsobit se, rivalita mezi týmy, 

neochota a nedostatečný respekt pediatrů k novým pravidlům, 

pocity křivdy, nedůvěra veřejnosti v alternativní metody při 

porodu, vnitřní konflikt, rivalita mezi porodníky a pediatry, ne-

existence spolupráce, neexistence týmu, rozdělení, celková 

nejednotnost, nejednotnost v postupech, rozhořčení, 

nespolupráce, konflikt mezi odděleními, rozdělení týmu, 

nespokojenost se změnou na oddělení šestinedělí 

Tabulka 13. Problémy, zdroj: autor 
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2. Následně byl ke každému pojmu přidán jeden bod za každou situaci 

(nalezenou v terénním deníku), která s tímto pojmem souvisí. 

 

Tabulka 14. Škála problematických oblastí – hodnocení výskytu v terénním deníku, 

zdroj: autor 

3. Dále byly vybrány pojmy, u kterých bylo více než 5 bodů (včetně). 

  

Nedostatek personálu – II

Neplánovaný počátek stavu – I

Nespolupráce – IIIII

Problémy s novým režimem ze strany zaměstnanců – III

Odchod lékařů – II

Neochota lékařů přizpůsobit se – IIIII

Rivalita mezi týmy – IIIII

Neochota a nerespekt pediatrů k novým pravidlům – IIIIIII

Pocity křivdy – II

Nedůvěra veřejnosti v alternativní metody při porodu – III

Vnitřní konflikt – IIIIII

Rivalita mezi porodníky a pediatry – II

Neexistence spolupráce – IIIIIIII

Neexistence týmu – II

Rozdělení – II

Nejednotnost – II

Nejednotnost v postupech – IIIII

Rozhořčení – IIIIII

Konflikt mezi odděleními – IIIIIII

Rozdělení teamu – III

Nespokojenost se změnou na odd. šestinedělí – IIII
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4. Tyto pojmy byly následně znovu seskupeny a byly utvořeny 

4 problematické oblasti. 

 

Tabulka 15. Čtyři problematické oblasti, zdroj: autor 

1. Kompetence a pracovní náplň 

Modelová situace 1 

Úvod do situace: Při příjmu rodící ženy porodní asistentka zpracovává anamnézu, 

sbírá všechny důležité informace vztahující se k těhotenství a k současnému stavu ženy. 

Dále také sbírá informace pro ÚZIS. Od ženy také shromažďuje dokumenty potřebné pro 

matriku a pro vyhotovení rodného listu dítěte. Jsou to následující dokumenty: občanský 

průkaz (ten asistentka kopíruje a kopii ponechává ve složce), rodný list matky a otce dítěte 

(ten také kopíruje a ponechává ve složce), rozhodnutí o jméně dítěte podepsané oběma 

rodiči a oddací list, pokud jsou rodiče oddáni (ten také kopíruje a ponechává ve složce, 

případně žena odevzdá úředně ověřenou kopii). Pokud rodiče nejsou oddáni, pak dokládají 

souhlasné prohlášení o určení otcovství.  Tyto dokumenty vkládá porodní asistentka do 

složky a potom do přihrádky určené k vyzvednutí sekretářkou, která tyto dokumenty 

zpracovává. Tento proces se opakuje u každé ženy, která je přijata na porodní sál. 

Situace: Porodní asistentka A po zazvonění zvonku u dveří jde vstříc ženě, která do 

zařízení přichází za účelem pravidelných kontrakcí a odtoku plodové vody. Po přivítání 

s ženou a jejím partnerem v příjmové místnosti asistentka A jemně pokládá ženě nezbytné 

otázky, aby zjistila, jaký je její stav. Při každé kontrakci čeká na její konec a nechává ženu 

bolest prodýchat. „Ve kterém týdnu těhotenství jste? Krvácíte? Jak často máte bolesti? 

Odtekla plodová voda? Jaké byla barvy?“ Tyto důležité otázky pomáhají asistentce 

A zjistit současný stav a zahajuje kardiotokografický vstupní monitoring (neinvazivní 

1.                 Kompetence a pracovní náplň. Neochota a nerespekt pediatrů k novým pravidlům, 

Nejednotnost v postupech 

2.                 Komunikace mezi zaměstnanci. Nespolupráce, Rivalita mezi teamy,Ne-existence 

spolupráce, Vnitřní konflikt, Konflikt mezi odděleními, Rozhořčení

3.                 Komunikace vedoucích pracovníků se zaměstnanci. Neochota lékařů přizpůsobit se, 

Vnitřní konflikt, Neochota a ne-respekt pediatrů k novým pravidlům

4.                 Komunikace s klienty. Nejednotnost v postupech
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monitoring srdce plodu a kontrakcí děložních, a to pomocí pelot připevněných na břicho 

elastickými pásy). Zároveň žádá muže, aby vyndal z tašky všechny dokumenty, které 

přinesli. Vyndává těhotenskou průkazku, předvyplněnou anamnézu (všechny informace, 

které asistentka A přepisuje do počítače), oba občanské průkazy a prohlášení o jméně 

dítěte. „Oddací list jsme zapomněli doma,“ sděluje muž. „Tak to dodáte později, to teď 

nebudeme řešit,“ odpovídá asistentka A a dodává: „Potřebuji si okopírovat občanky, hned 

jsem zpět.“ Odchází na recepci, která je uprostřed chodby. Nachází se zde kopírka, 

v příjmové místnosti je pouze tiskárna. Vytřídí zbytek dokumentů pro matriku a vkládá je 

do složky a následně do zásuvky pro sekretářku. Dále vytřídí dva dokumenty pro dětské 

sestry, které sídlí o patro níže, a zkontroluje, zda jsou podepsané a je na nich datum. Dále 

zkontroluje podpis a datum na všech informovaných souhlasech, které pak podepisuje 

lékař. Následuje doplnění anamnézy do počítačové dokumentace a příjem lékařem, který 

provede vstupní vyšetření. Dále je žena odeslána na porodní pokoj, kde probíhá celý porod. 

Porodní asistentka volá dětské sestře, ta k ženě přichází, představí se a konzultuje její přání 

ohledně péče o novorozence po porodu. Pak dětská sestra odchází se svými dokumenty a je 

volána až k samému závěru porodu spolu s dětskou lékařkou, kdy probíhá první ošetření 

a vyšetření novorozence. Porod proběhl hladce, žena i dítě jsou zdraví a celá rodina je 

s péčí v tomto zařízení nadmíru spokojena a práci celého týmu si pochvaluje. Žena pak 

odchází na oddělení šestinedělí a práce porodní asistentky je (v tomto případě) u konce. 

Ženu a dítě si přebírají zdravotní sestry z oddělení šestinedělí a dětské sestry. Následující 

den má asistentka A opět denní službu. Ráno ji telefonicky kontaktuje sekretářka, která 

sídlí o patro níže, stejně jako oddělení šestinedělí a oddělení novorozenců. Má na starost 

dokumenty pro matriku. Sekretářka asistentce A sděluje, že ve složce ženy, která předchozí 

den porodila, chybí oddací list a že by byla ráda, pokud by ji tam asistentka A vždy napsala 

poznámku, že nějaký dokument chybí, případně informovala rodiče, aby tyto chybějící 

dokumenty sekretářce dodatečně donesli. Porodní asistentka A jí odpovídá, že na to při 

půlhodinovém příjmu ženy s kontrakcemi a při probíhajícím porodu nepomyslela – že v tu 

chvíli neměla čas, jelikož vyřizovala spoustu dokumentů, aby vše, co se týká příjmu, měla 

v pořádku. Slibuje však, že příště se bude snažit poznámku doplnit. 

Konverzace se sekretářkou se zdála přátelská a profesionální. Přesto však asistentka 

A byla touto situací rozhořčená. Telefonicky sdělovala: „Už takhle mám dost papírů 

a tohle opravdu není moje práce, za tuhle dokumentaci má zodpovědnost sekretářka a já 

nevím, proč já bych měla tyhle papíry od nich vůbec vybírat. Nehledě na to, že jak blbec 

běhám kopírovat občanky dozadu, protože tady ani není kopírka. Když jsem tu sama a ta 
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druhá má práci, opravdu to nestihnu a není to moje práce. Minimálně tedy ve všední dny si 

to od nich má jít po porodu vybrat sama.“ Asistentka A si stěžovala, tento problém 

konzultovala s vrchní sestrou a snažila se najít nějaké řešení. Dostalo se jí odpovědi, že 

pokud je například svátek po víkendu, případně žena odchází po porodu domů (ambulantní 

porod), pak sekretářka, která pracuje ve všední dny od rána do odpoledne, nemá možnost 

všechny tyto dokumenty od žen vybrat. Tudíž tuto odpovědnost dále přenechává porodním 

asistentkám. 

Za dobu pozorování bylo zjištěno, že problém s těmito dokumenty a tímto procesem 

nemá pouze asistentka A – stěžovalo si na něj několik dalších porodních asistentek a tento 

problém spolu při předávání služby řešily. 

2. Komunikace mezi zaměstnanci 

Modelová situace 2 

Úvod do situace: Při císařském řezu kooperuje celý tým, tedy porodní asistentka, 

lékaři, tým anesteziologicko-resuscitačního oddělení, dětská sestra a dětská lékařka. 

Při neakutním nebo plánovaném císařském řezu má žena možnost provést s novorozencem 

bonding, což znamená, že se ošetřený novorozenec vrátí zpět k matce na operační sál, kde 

s matkou navazuje kontakt. Všeobecným pravidlem při tomto postupu je, že porodní 

asistentka pečující o ženu se na operační sál sterilně obleče a po vybavení z děložní dutiny 

a po oddělení pupeční šňůry si novorozence vezme od operatéra. Dítě pak předá dětské 

sestře a dětské lékařce, které provedou první ošetření a vyšetření. Po očištění, ošetření 

pupečního pahýlu a zabalení předá novorozence zpět vyčkávající porodní asistentce, která 

přiloží dítě k matce v době, kdy je dokončována operace. 

Situace: Ženě, u které probíhá porod již prodlouženou dobu, je nabídnut císařský 

řez. O ženu pečuje PA. Dále se vyčkává na postup porodu a ženě se ponechává dostatek 

času na rozmyšlenou, jelikož se nejedná o akutní situaci. Lékařka přivolá na konzultaci 

primáře, který s ženou taktéž hovoří. Primář se po rozhovoru s ženou odebírá do sesterny, 

kde vyčkává na ženino rozhodnutí. PA pokračuje v ošetřovatelské péči a probírá také 

možnosti císařského řezu. Žena má strach z odloučení od dítěte, jelikož si přála porodit 

vaginálně a přirozeně a mít dítě ihned u sebe. Je jí nabídnut bonding a přítomnost otce, 

s čímž souhlasí a provádí své důležité rozhodnutí – s provedením císařského řezu souhlasí. 

Žena je poté na císařský řez připravena a je svolán celý tým. Dětská sestra přišla již dříve 

a primář jí oznamuje, že se bude dělat bonding. V tu chvíli je již dětská sestra převlečena 

a připravena jít dítě vyzvednout na operační sál. PA jí nestihla sdělit, že jde dělat bonding, 
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a pro dítě tedy půjde, a že nestihla za tu dobu přijít na operační sál. Po vyřízení 

dokumentace a přivedení otce se odbíhá obléknout do šatny operačního sálu a jde si umýt 

ruce do předsíně operačního sálu. V tu chvíli jsou již všichni na operačním sále – 

v předsálí se tedy nikdo nenachází. Z chodby se náhle vynoří velmi rozčilená dětská sestra 

a proběhne následující konverzace: „Můžete mi laskavě říct, proč jste mi neřekla, že jdete 

dělat bonding?!“ Nečeká na odpověď a pokračuje v křiku: „To je opravdu chování...“ V tu 

chvíli ji PA přeruší a opatrně odpovídá: „Primář vám to snad už oznámil a já jsem dělala 

papíry, a tak jsem to nestihla.“ „Jak to, že nestihla, tak snad zavolám, ne?! Já už jsem tady 

převlečená a nic nevím.“ V tu chvíli se PA odkloní od umyvadla a postaví se čelem 

k dětské sestře: „Přestaňte se se mnou laskavě takhle bavit – jestli na mě budete takhle 

řvát, nebudu se s vámi bavit!“ řekne pomalu pevným hlasem. „Já tady na nikoho neřvu, vy 

se chováte jak malej harant, to je neuvěřitelný…,“ odvětí dětská sestra a odchází na 

operační sál. Pokračuje s uštěpačnými poznámkami i na operačním sále před celým týmem 

a také před samou rodící ženou – několik lidí se zeptá, co se děje, a nakonec zakročí 

primář, který velmi rázným hlasem zavelí: „Ticho buďte a běžte pracovat.“ Poté proběhne 

celá operace a je proveden bonding, avšak vše ve velmi napjaté atmosféře. Po ukončení 

operace a dokončení všech potřebných úkonů je žena již na oddělení šestinedělí –

na porodním sále jsou jen dvě porodní asistentky a primář. Ten se PA ptá, co se na 

operačním sále vlastně stalo. PA mu celou situaci vylíčí a žádá primáře, aby zakročil, 

neboť takové chování odmítá. Chování této dětské sestry se opakuje i v jiných situacích 

a s dalšími PA. Primář je celou situací překvapen a pouze dodává, že si s dětskou sestrou 

promluví. Tím celá situace skončila a řešení nebylo nabídnuto. 

3. Komunikace vedoucích pracovníků se zaměstnanci 

Modelová situace 3 

Úvod do situace: Při nástupu nového zaměstnance je mimo jiné standardním 

postupem předání uniformy, předání klíčů od šatny a od potřebných dveří a do určité doby 

vyhotovení razítka nutného pro podpis zaměstnance do zdravotnické dokumentace. Dále je 

standardně popsán adaptační proces a udělen mentor, s kterým je konzultován adaptační 

proces a stanovení termínu a kritérií pro úspěšné ukončení adaptačního procesu. 

Situace: PA při nástupu podepsala smlouvu o pracovním poměru na dobu určitou – 

na 1 rok – a bylo jí oznámeno, že zaučením ji bude provázet staniční sestra a všechny 

ostatní PA. Byla ujištěna, že pokud si nebude vědět rady, budou jí kdykoli nápomocny, 

a že do doby, než se zaučí, budou služby rozepsány po třech PA (nikoli po dvou PA, jak je 
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běžné). Rovněž jí byla předána uniforma a klíče od hlavních dveří. Bylo jí přislíbeno, že 

klíče od šatny jí budou dodány. Bylo jí také přislíbeno vyhotovení razítka se jménem. 

Po několika dnech, kdy se PA – jelikož stále neměla klíče od šatny – převlékala až na 

porodním sále, se na přislíbené klíče dotázala vrchní sestry. Ta jí odvětila, že na klíče 

zapomněla a že je dodá. Dále PA situaci neřešila a vyčkávala, kdy jí vrchní sestra klíče 

skutečně předá. Po uplynutí jednoho měsíce se v rozhovoru na téma spokojenosti s prací 

a s prostředím PA opět vrchní sestry dotazovala na klíče a také na razítko, které stále 

neměla k dispozici. Musela tak ke každému záznamu v dokumentaci doplnit tiskacím 

písmem jméno, příjmení a podpis. Překvapená vrchní sestra pouze zmínila, že si myslela, 

že PA razítko a klíče již dávno má. Slíbila tedy zjednat nápravu. Po dvou měsících 

pracovního úvazku staniční sestra v rozhovoru s PA zjišťovala „jak jí to jde a zda již 

zvládne službu pouze s jednou kolegyní“. Bude tedy pracovat samostatně. PA si byla 

v komunikaci s klientkami a rutinními postupy jistá, avšak stále měla pocit, že některé 

situace ještě nezná a v některých postupech si je nejistá. Byla však ubezpečena že „to 

zvládne“, a tak nakonec souhlasila. Při další samostatné práci musela často žádat kolegyně 

o radu, ale rutinní situace probíhaly bez problémů, PA však postrádala nějaké oficiální 

ukončení adaptačního procesu, ke kterému však nebyla žádná kritéria ani potřebné splněné 

úkony či individuální plán. Vše bylo řešeno krátkými neorganizovanými rozhovory se 

staniční sestrou, která těmito rozhovory chtěla zjistit, jak se PA práce daří a v čem si není 

jistá. PA také postrádala jakoukoli zpětnou vazbu od vedoucích pracovníků. Rovněž při 

rozhovoru byla staniční sestra opakovaně žádána o razítko a klíče od šatny. Po tomto 

pokusu se už PA přestala na tyto věci dotazovat a jen očekávala jejich dodání. Razítko 

obdržela po třech měsících práce a vrchní sestra jí mimoděk sdělila, že nechápe, jak se to 

stalo, neboť razítka má už připravena pro ty PA, které mají teprve nastoupit. 

4. Komunikace s klienty 

Úvod do situace: Zřídka v tomto zařízení nastává situace, kdy přijde na ambulantní 

ošetření žena po domácím porodu. Ženy přicházejí z důvodu nutnosti ošetření poporodního 

poranění a po takovém ošetření velmi zřídka zůstávají na oddělení šestinedělí, častěji 

odcházejí po ošetření zpět domů. Tato situace za dobu pozorování proběhla celkem třikrát. 

Standardně takový příjem probíhá za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, proběhne 

kontrola, případně ošetření poranění a je sepsána ambulantní zpráva. Při propouštění je 

žena dotázána, zda si přeje v zařízení zůstat, a pokud ne, je upozorněna na to, co je potřeba 

sledovat a při jakých podmínkách by měla znovu vyhledat lékařskou péči, a jsou jí podány 

veškeré další důležité informace. 
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Modelová situace: Do zařízení přichází žena po domácím porodu, a to spolu 

s novorozencem a svou dulou. Přeje si kontrolu a případně ošetření porodních poranění. Při 

příchodu ji porodní asistentka pozve do příjmové místnosti, která sousedí s vyšetřovnou, 

a žena je dotázána na problémy, které ji sem přivádí. Porodní asistentka volá lékařku, 

o situaci ji informuje a poté přichází za ženou. Po prvotním rozhovoru vyzve ženu 

k odchodu do vyšetřovny, kde proběhne kontrola rodidel a bude provedeno jejich ošetření, 

tedy zašití porodního poranění a kontrola vnitřních rodidel. Dále situace pokračuje 

následujícím rozhovorem. L: „Takže vás přijmeme na oddělení šestinedělí a dítě také.“ 

Ž: „To je v pořádku, půjdu domů.“ L: „Opravdu?“ Vy tady nechcete zůstat?“ Ž: „Ne, to 

není nutné, já jsem jinak v pořádku a dítě také.“ L: „No ale to vůbec nevíte, co se může 

stát! Co když začnete krvácet? Prostě nemůžete jít domů, bylo by lepší tady zůstat, 

abychom se o vás postarali. Dětský lékař musí prohlédnout dítě a musí se přece ošetřit.“ 

Ž: „Já tady ale nechci zůstat, ráda bych šla domů.“ L: „To vůbec nevím, jak tohle 

vyřešíme (velmi nepříjemným hlasem), nemůžete prostě teď odejít, když jsme vás přijali – 

tak to musím zavolat primáři, aby mi řekl, jak to vyřešíme!“ Ž: „Ale já nejsem přijatá, 

přišla jsem pouze na vyšetření a půjdu domů.“ Lékařka volá primářovi a ten jí vysvětluje, 

kterak napsat ambulantní zprávu o ošetření a propustit ženu domů. Celá tato situace je 

velmi napjatá. Dula, která ženu doprovází, ženu podporuje a lékařce předkládá práva ženy 

a vysvětluje jí, že ji nemůže nutit v zařízení zůstat, pokud ona ani novorozenec nejsou 

v ohrožení života. Nakonec lékařka vydá ambulantní zprávu a dále ženě vysvětluje, jaké 

situace mohou nastat s ní i s dítětem a kdy je nutné se do zdravotnického zařízení dostavit. 

Vše popisuje tónem, který naznačuje její velké znepokojení nad celou situací, a ženu ze 

zařízení velmi nerada propouští. Z celého průběhu setkání je zcela jasné, jak negativní 

postoj k celé situaci zaujímá. 
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10.5 Zhodnocení problematických oblastí 

1. Kompetence a pracovní náplň 

Problém: V této oblasti je problematické rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úkoly 

mezi jednotlivé zaměstnance. Není jasně dáno, které povinnosti spadají do povinností 

porodních asistentek. Oficiálně jsou některé úkoly přiděleny osobě na jiné pracovní pozici, 

než je běžné. Porodní asistentky vznášejí námitky, argumentují přílišným zatížením 

a zdržováním od práce, nejsou vyslyšeny a situace zůstává stejná. Objevují se také 

obdobné situace, jako byla naše modelová situace. Například sanitářka v době noční služby 

uklízí porodní sál, tento úkon je však oficiálně úkolem oddělení úklidu. Při snaze zjednat 

nápravu se však situace nemění a pokaždé zůstane jen u slibu. 

2. Komunikace mezi zaměstnanci 

Problém: Často se vyskytují konfliktní situace mezi zaměstnanci, zejména mezi 

oddělením porodního sálu a oddělením novorozenců. Vedení konfliktní situace na 

pracovišti neřeší, a tak neexistuje zpětná vazba. Pokud je nějaká konfliktní situace 

nahlášena a je vyžadováno její řešení, je to přislíbeno, ale vedení nakonec s praktickým 

řešením nepřichází. 

3. Komunikace vedoucích pracovníků se zaměstnanci 

Problém: Nedostatečná pozornost a péče o nové zaměstnance. Neorganizovaný 

adaptační proces. Nový zaměstnanec neví, jak dlouho adaptační proces trvá, ani není 

seznámen s individuálním plánem. Nemá v průběhu své práce dostatečnou zpětnou vazbu. 

4. Komunikace s klienty 

Problém: Často se vyskytují situace, kdy se lékaři, porodní asistentky a zdravotní 

sestry chovají zcela neprofesionálně. Z recenzí na sociální síti, kde jsou uvedena také 

jména, vychází, že u minimálně tří osob se jedná o opakované neprofesionální chování – 

terénní výzkum to potvrzuje. Povýšená komunikace, arogantní tón, jednání prosté empatie, 

žádný úsměv – zkrátka jsou zde běžné všechny způsoby nevhodné komunikace (uvažme, 

že se jedná o gynekologicko-porodnické oddělení!). 
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10.6 Recenze ze sociální sítě 

Pozitivní 

12. 2. 2017 „Nedávno jsem v XXX porodnici rodila své první miminko. Cestovali 

jsme 200 km z Pardubic a rozhodně se nám to vyplatilo. Rodila jsem do vody s porodní 

asistentkou, tímto jí chci moc poděkovat a všem vřele doporučit. Ochota a pomoc 

veškerého personálu byla nadprůměrná, cítila jsem bezpečí a podporu. Jenom oddělení 

šestinedělí by potřebovalo trochu zrevitalizovat. Jinak naprostá spokojenost. Děkuji.“ 

21. 4. 2018 „Nedávno jsem u vás porodila VBAC syna a i přes kontinuální 

monitor a ne úplně milého doktora XX vše ostatní bylo super. Skvělý přístup, všichni milí, 

krásný bonding, nepřetržitý kontakt s dítětem, vyhovění porodnímu přání. Oceňuji velmi to, 

že většina věcí, které si člověk přeje, je u vás standard. Úžasné je, že žena může mít vaši 

externí porodní asistentku – což jsem využila, a její péče byla úžasná. Mám pocit, že bych 

to bez XX nezvládla. Byla mi velkou oporou a vděčím jí za hojivý zážitek. Ostatní 

porodnice by si z vás mohly vzít příklad. Děkuji vám za vše.“ 

21. 1. 2018 „Veliké díky patří panu primáři a celému gynekologicko-porodnickému 

oddělení. Rodila jsem v XX 3. 1. 2018. Porod nebyl úplně snadný, neboť malá měla 

pupeční šňůru kolem krku a porodní váha byla větší než USG odhad, ale 100% nasazení 

a profesionalita všech byla neuvěřitelná. Pan primář byl skvělý a jeho tým.., .co říci..., byli 

jste všichni naprosto úžasní. Oddělení šestinedělí bylo příjemné a vstřícnost sestřiček na 

novorozeneckém oddělení mě udivovala… Člověk není zvyklý na takový milý a vřelý 

přístup... Myslím, že jste lidé na správném místě .... a děláte svoji práci rádi…, a to je 

hlavní... Moc Vám děkuji za možnost porodit u Vás.“ 

Negativní 

8. 4. 2018 „Milé maminky, nechci vám brát iluze, ale já v této porodnici zažila 

„pouze“ klasiku. Porod proběhl bez komplikací, ale stále, i po půl roce, trvá lítost (nebo 

spíš vztek) na to, že vše nebylo podle mého porodního plánu – tedy porod vkleče, miminko 

nechat v klidu u mě, neošetřovat. Proto palec dolů MUDr. XX a PA XX, neb přes mé 

prosby na volbu porodní polohy jsem musela být vleže, jen ať je to pro personál co 

nejkonformnější pozice. Prosila jsem PA, aby mi umožnila rodit v kleku nebo v podřepu. 

Ta mě jen suše odbyla se slovy: „Jak by se pan doktor asi k porodu ohýbal? Rozplakala 

jsem se, připadala jsem si jako malé nesvéprávné dítě. Asi i zde se musí maminky smířit 
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s tím, že na prvním místě je názor odborného personálu, až pak se řeší, co si přeje matka. 

Panu primáři odesílám oficiální stížnost k prošetření.“ 

18. 10. 2016 „Služeb vaší porodnice jsem využila před 5 měsíci, porodní plán 

nebyl dodržen, i když jsme byli oba v pořádku. Dočkala jsem se ze strany lékaře absolutně 

neempatického přístupu. Byla jsem manipulována do řízeného tlačení, nástřihu hráze 

a zbytečného oxytocinu, který jsem předem odmítala i kvůli tomu, že zvyšuje riziko ruptury 

po předchozí sekci. Také se nečekalo na spontánní porod placenty, a to i přes mé NE. Ráda 

bych podepsala neg. reverz, ale nebyl mi předem ani po porodu nabídnut. Myslela jsem, že 

předem vyslovená porodní přání znamenají, že mi dané věci nebudou nabízeny, pokud to 

náš zdravotní stav dovolí. V druhé době porodní není rodička s to činit informovaná 

rozhodnutí. Jsem ale vděčná, že mi byl umožněn bez zastrašování porod po předchozí 

sekci. Jsem ráda, že jsem nebyla tlačena do brzké opakované sekce nebo vyvolávání kvůli 

potermínové graviditě (41 + 2). I když byl porod v závěru urychlován, tak oceňuji, že až do 

té chvíle mu bylo ponecháno vlastní (pomalé) tempo. Vaše přenosné a bezdrátové CTG 

sondy, které umožňují snímaní v libovolné poloze, jsou skvělé. Oceňuji, že proběhl plný 

bonding, že jsme si mohli syna odnést na šestinedělí sami a že nám byl umožněn odchod po 

24 hodinách.“ 

7. 10. 2016 „Vážený pane primáři, před více než dvěma měsíci jsem si ke svému 

porodu vybrala na základě kladných hodnocení tuto porodnici. Věřila jsem, že po hrozném 

zážitku z prvního porodu bude můj druhý porod u vás uzdravující. Bohužel, především díky 

pí XX se tak nestalo, arogance, neochota, nelidský přístup. Dokonce nechala manžela 

čekat před porodním sálem.  Moc bych chtěla poděkovat druhé sestřičce slečně XX, díky ní 

manžel stihl alespoň finále. Myslím si, že tato slečna je opravdu člověk na svém místě, což 

se o pí XX rozhodně říct nedá. Lidově řečeno se na mě pěkně vyřádila. Proč zaměstnáváte 

takového člověka, který vám tento zážitek zkazí mávnutím proutku? Apeluji na Vás, abyste 

to vyřešil a tato dotyčná si už dále neléčila své komplexy na dalších maminkách. 

S pozdravem XX.“ 1 

  

                                                 
1 Online na facebookových stránkách zařízení gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice dne 10. 5. 

2018 (Z důvodu anonymizace zařízení nelze vložit odkaz.) 

 

 

 



 

69 

10.7 Shrnutí 

Ženy jsou ochotné do tohoto zařízení cestovat i několik hodin, svědčí to o dobré 

pověsti tohoto zařízení a o velkém přání žen porodit přirozeně, přesto pod zdravotnickým 

dohledem. Mají zde pocit bezpečí a podpory od většiny personálu, což je pro dobrý průběh 

porodu velmi důležité. Oceňují milý a laskavý přístup a také snahu o splnění všech 

porodních přání. To je důležité zejména pro správné přijetí nové role matky a pro dobrý 

vztah s dítětem. Zážitek z porodu má také velký vliv na budoucí vztahy v celé rodině. Ženy 

také oceňují možnost vlastní porodní asistentky nebo možnost vybrat si porodní asistentku 

k porodu přímo ze zařízení, což je nadstandardní služba, v českých porodnicích velmi 

ojedinělá. 

Jako velmi negativní se jeví další příspěvky a recenze na sociální síti. Objevují se zde 

osoby, které zařízení velmi kazí pověst, a ženy jsou velmi znepokojeny. Jsou to stále ta 

stejná jména a stejné osoby, které takto jednají a v daném zařízení stále pracují, ačkoli 

vedení o negativním chování ví. Přicházejí i další stížnosti (prostřednictvím emailů 

a dopisů) a není možné získat informace, jak vedení na tyto stížnosti reaguje nebo zda je 

situace vůbec nějak řešena. Jedná se především o velmi neprofesionální chování, 

neempatický přístup, manipulaci do činností, pro něž jsou předem jasně vyslovena či 

sepsána přání ženy. Tento přístup může ovlivnit celý průběh porodu a v zařízení takového 

typu je naprosto nepřípustný. 
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PORODNÍ PŘÁNÍ 

Zařízení sestavilo seznam možných porodních přání a umístilo jej na svých 

webových stránkách. Byl vytvořen ve spolupráci s vedoucím pracovníkem gynekologicko-

porodnického oddělení, s jeho kolegou, který měl již zkušenosti z jiného zařízení, a také 

s porodními asistentkami, které nově nastoupily. Tento seznam vytvořili na základě svých 

profesních zkušeností. Nakonec byl seznam po projednání s neonatologickým oddělením 

a s ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) schválen vedoucím pracovníkem. 

Seznam je veřejně přístupný na webových stránkách a ženy jsou s ním při registraci do 

zařízení seznámeny také ústně. Porodní přání přinese žena obvykle vytištěné a podepsané 

a je vloženo do zdravotnické dokumentace. Slouží hlavně porodním asistentkám, které na 

jeho základě vědí, jakým způsobem s ženou pracovat. Stejně tak je závazné pro lékaře. 

Pokud porod probíhá fyziologicky, je obvykle veden porodní asistentkou. Lékař je při 

příjmu a také sleduje zdravotnickou dokumentaci, následně je přítomen u závěru porodu. 

Porodní přání může být pro asistentky velmi výhodné v tom, že jej pak lze před lékařem 

snáze obhájit. Někdy ženy mají porodní přání, ale nemají jej vytištěné. V tomto případě by 

vyslovené přání mělo mít stejnou hodnotu jako přání vytištěné. Rozdíl však může nastat 

v případě sporu, neboť pro ženu je pak obtížnější prokázat, že její přání nebylo 

respektováno. 
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Porodní přání, která se zařízení rozhodlo respektovat: 

1. Ponechat porodu vlastní tempo, porod neurychlovat, nepodávat preventivně 

léky a neprovádět preventivní zásahy – odmítnutí péče zaznamenat pomocí negativního 

reverzu. 

2. Umožnit volný pohyb a využít pomůcek, jako je např. gymnastický míč, 

sprcha, vana, závěs a porodnická stolička. 

3. Umožnit přítomnost doprovázející osoby po celou dobu pobytu v zařízení 

(v nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí, pokud je takový pokoj k dispozici). 

4. Umožnit konzumaci jídla a pití při porodu („sipping“ a „potravinový 

sipping“). 

5. Umožnit doprovod také při příjmu do zařízení a při příjmovém vyšetření. 

6. Omezit na minimum vaginální vyšetření. 

7. Neprovádět rutinní klystýr ani holení rodidel. 

8. Nenapichovat preventivně kanylu. 

9. Nenabízet léky na tlumení bolesti – jen pokud o ně žena sama požádá. 

10. Neprovádět dirupci vaku blan (předčasné protržení plodových obalů pro 

urychlení porodu). 

11. Nabízet intimní, tichou a klidnou atmosféru s přítomností pouze ošetřujících 

osob. 

12. Podávat veškeré informace o všech vyšetřeních, všechna vyšetření provádět 

se souhlasem rodičky, umožnit také komunikaci s jejím doprovodem. 

13. Nabídnout volbu polohy při porodu plodu (podélně hlavičkou). 

14.  Nenutit rodičku do tlačení, ponechat to na jejích pocitech. 

15. Neprovádět rutinní a preventivní nástřih hráze. 

16. Umožnit porod do vody. 

17. Dítě ihned po porodu přiložit na tělo matky. 

18. Dvě hodiny po porodu umožnit nepřetržitý bonding dítěte a matky kůži na 

kůži, první vyšetření provést na těle matky. 

19. Umožnit dotepání pupečníku. 

20. Vyčkat na samovolný porod placenty, netahat za pupečník, při porodu 

placenty nepodávat léky – po podepsání negativního reverzu. 

21. Lotosový porod – pouze v případě ambulantního porodu. 

22. Vyšetření dítěte provádět vždy za přítomnosti jednoho z rodičů. 

23. V případě císařského řezu umožnit bonding s otcem, dále umožnit, aby dítě 

bylo co nejdříve s matkou, podporovat brzký kontakt a kojení. 

24. Po domluvě neaplikovat oční kapky ani vitamin K. 

25. Po domluvě dítě nekoupat – koupání ponechat až do domácího prostředí 

26. Umožnit nestříhat pupeční pahýl. 

27. U rodiček po císařském řezu umožnit taktéž volitelnou polohu při porodu 

a neprovádět rutinní nástřih hráze. 

28. Porod plodu v poloze koncem pánevním umožnit pouze v klasické poloze na 

zádech. Zhodnocení porodu a nutnosti léčby provádí službu konající lékař, který má za 

celý porod zodpovědnost.“ 2 

  

                                                 
2 Seznam možných porodních přání je uveden na webových stránkách tohoto zařízení (odkaz nelze uvést 

veřejně – zařízení je v této práci anonymizováno; odkaz lze pro potřebu obhajoby diplomové práce udat na 

vyžádání). 
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11. Návrh postupu při zavádění vybraných změn v tomto zařízení 

11.1 Praktický průvodce 

Praktický průvodce je znázorněn v tabulce s názvem „Průvodce změnou – 

přirozený porod v porodnici“; pole období/harmonogram je prázdné, jelikož průvodce 

slouží jako pomůcka pro zařízení a je použitelný i jako pomůcka při plánování. Období si 

může manažer změny doplnit podle své potřeby. Pomůcku jsem vytvořila na základě dat 

získaných při pozorování a také při kladení otázek, které na základě pozorování vyplynuly 

jako důležité. 

 

1. Ponechání vlastního tempa porodu, neurychlování porodu medikamentózně, 

zaznamenání odmítnutí péče negativním reverzem 

Obecný cíl: 

Ponechávat porodu vlastní tempo a porod neurychlovat, nabízet primárně 

nefarmakologické metody tlumení bolesti, ujasnění právních aspektů odmítnutí péče, 

negativního reverzu a informovaného souhlasu. 

Konkrétní cíl: 

Lékaři a porodní asistentky se za určité stanovené období seznámí s používáním 

nefarmakologických metod tlumení bolesti a s právními aspekty odmítnutí péče, 

negativního reverzu a informovaného souhlasu a tyto prostředky budou využívat v souladu 

se stanovenými pravidly a zákony. 

 

Název a obsah aktivity 
Období / 

harmonogram 

Lidské zdroje / 

účast 

Finanční 

a materiální 

zdroje 

Zhodnocení analýzy současného 

stavu 

Písemná zpráva – shrnutí 

Zodpovězení otázek: 

Ponecháváme porodu vlastní tempo? 

Podáváme medikamenty na urychlení 

porodu pouze v případech nezbytně 

nutných, pouze při patologických 

nálezech? 

Provádíme interní statistiku 

o množství medikovaných porodů? 

Máme přehled, kolik procent z našich 

porodů je medikamentózně 

urychlováno? 

Podávají lékaři všechny informace 

o lécích v souladu s poskytováním 

 

Vedení por. odd. 

(pracovník 

zodpovědný za 

vedení této 

změny a za 

výsledný cíl) 

Lékaři 

PAS 

 

Nulové 

finanční 

zdroje  
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informovaného souhlasu? 

Věnuje lékař podání IS dostatek času? 

(Nezapomíná dát čas na rozmyšlení, 

netlačí na něj ostatní, je mu nechán 

prostor pro doplňující dotazy?) 

Obeznámení personálu s právní 

problematikou při odmítnutí 

navrhované léčby a při negativním 

reverzu 

Formou školení externího právníka 

zaměřeného na zdravotní právo 

a možnost na konkrétní případy se 

dotazovat 

 

Vedení por. odd. 

Zaměstnanci 

oddělení 

Interní zástupce 

právního 

oddělení – 

právník 

3 000 až 

7 000 Kč 

dle časového 

rozsahu 

a počtu 

účastníků 

Sepsání zprávy ze školení 

Sepsat zprávu také pro chybějící 

osoby, které svým podpisem stvrdí, že 

se s obsahem školení seznámily 

 

Vedení por. odd. 

(pracovník 

zodpovědný za 

vedení této 

změny) 

Nulové 

finanční 

zdroje  

Primární nabízení 

nefarmakologických metod tlumení 

bolesti 

Vytvoření písemného seznamu všech 

nabízených nefarmakologických 

metod tlumení bolesti, seznámení 

zaměstnanců s používáním 

nefarmakologických metod tlumení 

bolesti formou školení/workshopu 

Příklad písemného seznamu 

nefarmakologických metod (viz 

příloha 2) 

 
Lékaři 

PAS 

Podle 

výběru 

školitele – 

externí PAS 

či jiný 

odborník   

Zahrnutí do „práv pacientů“ 

Zahrnout informace o negativním 

reverzu a informovaném souhlasu 

do „práv pacientů“, která dáváme 

pacientovi k přečtení  

 

Vedení por. odd. 

Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 

(pouze 

úprava 

stávajícího 

dokumentu) 
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Tabulka 15. Průvodce změnou – přirozený porod v porodnici 1, zdroj: autor 

2. Volný pohyb, možnost využít míč, sprchu, vanu apod. 

Obecný cíl: 

Rodičce bude umožněn volný pohyb a volba úlevových poloh, bude podporována ve 

využití pomůcek pro úlevové polohy a ve využití vhodné polohy vzhledem k poloze dítěte 

a bude podporována ve využití hydroanalgezie (vana, sprcha). 

Konkrétní cíl: 

Vedení zajistí do stanoveného období provedení stavebních úprav, aby mohl být 

dodržen komfort a umožněn volný pohyb rodičky a nákup potřebných pomůcek, jakož 

i potřeb pro volný pohyb rodičky a pro její polohování. 

Lékaři a porodní asistentky se do stanoveného období seznámí s přínosy 

a používáním všech pomůcek potřebných k polohování rodičky. 

Zavedení pravidel pro kontrolu 

Průběžná kontrola a hodnocení 

statistiky o množství 

medikamentózních porodů 

Využití průběžných výsledků péče 

pro další praxi a další změny   

 
Vedení por. odd. 

  

Nulové 

finanční 

zdroje  

Název a obsah aktivity 
Období / 

harmonogram 

Lidské zdroje / 

účast 

Finanční 

a materiální 

zdroje 

Analýza současného stavu 

Písemná zpráva – shrnutí 

Zodpovězení otázek: 

Máme k dispozici prostředky 

a pomůcky, které lze využít 

k podpoře volnosti pohybu? 

Máme k dispozici bezdrátové sondy 

na CTG monitor, aby při natáčení za 

pomoci monitoru byl umožněn volný 

pohyb? 

Co ještě lze pro komfort a volný 

pohyb rodičky udělat? 

Máme na porodním pokoji sociální 

zařízení a sprchu, případně vanu? 

Doporučujeme rodičkám aktivně 

všechny možnosti využití pomůcek 

a nefarmakologických prostředků? 

 
Vedení por. 

odd. 

Nulové 

finanční 

zdroje 
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Seznámení personálu 

s problematikou v rámci 

školení/workshopu 

o nefarmakologických metodách 

používaných při porodu 

Viz 1. bod  

 
Lékaři 

PAS 

Dle výběru 

školitele – 

externí PAS či 

jiný odborník 

Viz 1. bod 

Nákup bezdrátových CTG sond 

Při natáčení za pomoci CTG 

monitoru umožnění volného pohybu 

 

Vedení por. 

odd. ve 

spolupráci 

s vedením 

nemocnice 

100 000 až 

200 000 Kč 

(podle typu 

přístroje 

a počtu 

přístrojů) 

Zvážení stavebních úprav oddělení 

podle konstrukčních a finančních 

možností daného zařízení 

Pro zachování soukromí, komfortu a 

možného pohybu po porodním pokoji 

by měla každá porodnice disponovat 

oddělenými, dveřmi uzavíratelnými 

pokoji s vlastním sociálním 

zařízením a s koupelnou se 

sprchovým koutem speciálně 

upraveným (velikostí) pro pobyt 

rodící ženy. Zpracování studie a 

rozpočtu. 

 

Vedení por. 

odd. 

 

Vedení 

nemocnice  

Záleží na 

rozsahu a typu 

stavebních 

úprav  

Zakoupení pomůcek pro úlevové 

polohy a pro zaujetí poloh při 

porodu 

Gymnastické míče, žíněnky, žebřiny, 

závěsy, speciální křesla pro zaujetí 

poloh při porodu, porodnická stolička 

apod. 

 

Vedení por. 

odd. 

 

Podle počtu 

a druhu 

pomůcek. 

Přenosné 

pomůcky 

odhadem (po 

jednom kuse) 

orientačně 

15 000 Kč 

Porodnická 

lůžka 

s možností 

polohování 

Orientačně 

300 000 Kč 
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Tabulka 16. Průvodce změnou – přirozený porod v porodnici 2. zdroj: autor 

3. Přítomnost doprovázející osoby + bod 5: přítomnost doprovázející osoby i při 

příjmu rodičky 

Obecný cíl: 

Rodičce bude umožněna přítomnost doprovázející osoby/osob po celou dobu jejího 

pobytu v zařízení. 

Konkrétní cíl: 

Lékaři a porodní asistentky budou do určitého období seznámeni s pravidly pro 

doprovázející osoby rodící ženy a přítomnost doprovázející osoby/osob budou respektovat. 

  

Zhodnocení stavu a plánování 

dlouhodobějších cílů 

Zhodnocení dosud vydařených kroků 

v tomto bodě (nákup pomůcek 

a jejich využívání, případně 

rekonstrukce a přestavba) 

Zhodnocení využívání všech 

možností všemi PA, případně ve 

spolupráci s lékaři 

Hodnocení zpětné vazby klientek 

Plánování nákupu nákladnějších 

položek, případně stavebních úprav 

ve spolupráci s vedením nemocnice – 

vyjednávání a spolupráce 

 

Vedení por. 

odd. 

 

Vedení 

nemocnice  

Nulové 

finanční 

zdroje 
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Název a obsah aktivity 
Období / 

harmonogram 

Lidské zdroje / 

účast 

Finanční 

a materiální 

zdroje 

Analýza současného stavu 

Písemná zpráva – shrnutí 

Zodpovězení otázek: 

Umožňujeme rodičce přítomnost 

blízké osoby po celou dobu její 

přítomnosti v zařízení? 

Umožňujeme rodičce přítomnost 

více osob? 

Respektujeme u porodu přítomnost 

osobní porodní asistentky či duly? 

(bez provádění zdravotnických 

úkonů, pouze v roli doprovodu, 

konzultantky a podpory ženy) 

Vybíráme poplatek za doprovázející 

osoby u porodu? 

Máme pro doprovázející osoby 

nastavena pravidla? (edukace, oděv, 

způsob komunikace apod.) 

 Vedení por. odd. 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Stanovení pravidel pro 

doprovázející osoby 

Sepsání pravidel pro doprovázející 

osoby a informování klientek a 

veřejnosti (např. na webových 

stránkách zařízení) 

Je třeba zohlednit: 

Kolik osob je možné z provozního 

hlediska povolit? 

Platí další doprovázející osoba 

poplatky za doprovod? (Nutno zvážit 

stanovisko Ústavního soudu v ČR 

IV. ÚS 3035/15)  

 Vedení por. odd.  

Nulové 

finanční 

zdroje  

Seznámení zaměstnanců 

s pravidly pro doprovázející osoby 

Zaměstnanci se seznámí s písemným 

dokumentem a pravidla stvrdí 

podpisem.  

 

Vedení por. odd. 

Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 
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Tabulka 17. Průvodce změnou – přirozený porod v porodnici 3, zdroj: autor 

 

4. Konzumace jídla a pití při porodu – „sipping“ a „potravinový sipping“ 

 

Obecný cíl: 

Umožnit rodičkám konzumaci jídla a pití a seznámit je s vhodným množstvím 

a druhem doporučených potravin a nápojů. 

 

Konkrétní cíl: 

Lékaři a porodní asistentky se do stanoveného období seznámí s postupy 

v souvislosti s konzumací jídla a s pití rodičky při porodu a budou podle nich postupovat. 

  

Úprava porodního oddělení tak, 

aby v co největší míře bylo možné 

naplnit požadavek žen na 

přítomnost doprovázející osoby po 

celou dobu pobytu v zařízení 

Viz bod 2. Zvážení stavebních úprav  

 Viz bod 2 Viz bod 2  

Zahrnutí do „práv pacientů“ 

Pacientovi dát možnost seznámit se 

v tomto dokumentu s právem na 

přítomnost doprovázející osoby 

 Vedení por. odd. 

Nulové 

finanční 

zdroje 

(pouze 

úprava 

stávajícího 

dokumentu) 

Kontrola dodržování práva P/K 

na doprovázející osobu 

Písemné doložení – doprovázející 

osoba podepisuje seznámení 

s pravidly oddělení a s domovním 

řádem. 

Průběžná kontrola dokumentace při 

jejím uzavíráním (vedení) 

(Periodické hodnocení 1x za 3–6 

měsíců) 

Sledování zpětné vazby rodiček 

v hodnocení porodnice 

 Vedení por. odd. 

Nulové 

finanční 

zdroje  
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Tabulka 18. Průvodce změnou – přirozený porod v porodnici 4, zdroj: autor 

  

Název a obsah aktivity 
Období / 

harmonogram 

Lidské zdroje / 

účast 

Finanční 

a materiální 

zdroje 

Analýza současného stavu 

Písemná zpráva – shrnutí 

Zodpovězení otázek: 

Umožňujeme rodičce při porodu 

konzumaci jídla a pití? 

Jakým rodičkám konzumaci jídla 

a pití při porodu neumožňujeme? 

Je rodička vždy obeznámena 

s možností konzumace jídla a pití 

a se způsobem konzumace? 

 
Lékaři, 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Rozhodnutí lékaře o konzumaci 

jídla a pití 

Lékař na základě určení rizikovosti 

situace určí ženy nízkorizikové, 

u kterých je konzumace jídla a pití 

umožněna, a tuto informaci předá 

PAS.  

 Lékaři 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Seznámení lékařů a PAS s 

jednotným způsobem předání 

informací rodičce v souvislosti 

s konzumací jídla a pití 

Lékaři a PAS stvrdí svým podpisem, 

že s postupem a obsahem informování 

rodičky byli seznámeni. 

 
Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Informování rodičky 

Písemné sepsání informací pro 

rodičku v souvislosti s konzumací 

jídla a pití při porodu 

Ústní informování rodičky při příjmu 

do zařízení 

 
Lékaři 

PAS  

Nulové 

finanční 

zdroje  
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5. Minimum vaginálních vyšetření – podle potřeby, omezení na minimum 

 

Obecný cíl: 

Vaginální vyšetření omezíme v průběhu fyziologického porodu na minimum. 

 

Konkrétní cíl: 

Do stanoveného období se lékaři a porodní asistentky seznámí s nejnovějšími 

poznatky v oblasti vaginálního vyšetřování v průběhu porodu a budou podle toho 

postupovat. 

 

Tabulka 19. Průvodce změnou – přirozený porod v porodnici 5, zdroj: autor 

  

Název a obsah aktivity 
Období / 

harmonogram 

Lidské zdroje / 

účast 

Finanční 

a materiální 

zdroje 

Analýza současného stavu 

Písemná zpráva – shrnutí 

Zodpovězení otázek: 

Neprovádíme vaginální vyšetření 

v průběhu porodu nadměrně? 

Jak často a za jakých podmínek je 

vhodné toto vyšetření provádět?  

 
Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje  

Seznámení lékařů a PAS 

o jednotném způsobu tohoto 

vyšetření a o tom, jak často bude 

prováděno 

 
Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Důsledné zapisování každého 

vaginálního vyšetření při porodu 

a zapisování progrese porodu do 

zdravotnické dokumentace 

Vytvoření statistiky četnosti 

provádění těchto vyšetření 

 
Lékaři 

PAS 

Nulové 

finanční 

zdroje 

Informování rodičky 

Písemné sepsání informací pro 

rodičku v souvislosti s vaginálním 

vyšetřením při porodu 

Ústní informování rodičky při 

příjmu do zařízení 

 
Lékaři 

PAS  

Náklady na 

kancelářské 

potřeby 



 

81 

12. Diskuse 

Zpracování této práce bylo pro mne velkou výzvou. Tento druh výzkumu, tedy 

zúčastněné pozorování, může přinést velmi zajímavé výsledky hlavně proto, že výzkumník 

je přímo součástí organizace. Může tedy přímo nahlédnout „pod pokličku“ a vidět věci 

běžné veřejnosti nepřístupné. Může tak vyjít najevo, že organizace, na kterou má veřejnost 

veskrze pozitivní názor a která má obecně dobrou pověst, uvnitř nefunguje úplně tak, jak 

by měla. Pokud se v organizaci, jako je toto konkrétní gynekologicko-porodnické oddělení, 

provede změna takového rozsahu, tedy změna celého modelu a způsobu poskytování péče, 

je důležitá účast všech. Je jasné, že pokud je organizace uvnitř nekonformní, což je 

podmínka pro její bezkonfliktní fungování, je tato změna dlouhodobě neudržitelná. 

V případě tohoto druhu organizace hraje zásadní roli také ohodnocení zaměstnanců, 

vycházející z tabulek a určitých pravidel, a to, že zařízení nemá příliš možností, jak jej 

ovlivnit. Finanční hodnocení hraje roli při motivaci zaměstnanců, a pokud zařízení nemá 

dostatek zaměstnanců, přijímá všechny uchazeče bez ohledu na jejich přesvědčení nebo 

zájem o tento druh péče. Hovořím tady právě o zájmu uchazeče poskytovat péči spíše 

partnerským způsobem a o tom, zda uchazeč tíhne spíše k přirozenému porodu 

v nemocničním zařízení než k lékařsky vedenému porodu a paternalistickému přístupu. 

Hodně mě inspiruje francouzský lékař Michel Odent, který změnu, podobnou té, 

o které v této práci píši a o kterou se popisované zařízení snaží, inicioval v nemocnici 

ve francouzské obci Pithiviers. Stejně jako pro Odenta je i pro mnohá zařízení v České 

republice důležité, aby se ženy cítily při porodu dobře a veškeré vnější vlivy byly 

přizpůsobeny celému porodnímu procesu a jeho fyziologii. Jde tedy o to, zachovat 

soukromí ženy, celý proces neurychlovat, zvolit nejvhodnější polohu a nepotlačovat 

aktivitu matky. Stejné body považujeme za důležité i v zařízení, o kterém v diplomové 

práci píši – zde jsem shledala shodu, jelikož si body zařadilo na seznam porodních přání. 

Další otázkou je komunikace jak mezi zaměstnanci, tak mezi nimi a jejich vedením. 

Komunikace je tedy tématem, které mě v oblasti změny zajímalo nejvíce. Při pozorování 

jsem došla k závěru, že komunikace mezi zaměstnanci v tomto zařízení není na nejlepší 

úrovni – jde spíše o praktické záležitosti, jako je předávání služby a sdělování informací 

zdravotnického charakteru, a to zejména při komunikaci mezi jednotlivými odděleními. 

Komunikace mezi vedením a zaměstnanci porodního sálu (porodními asistentkami) je 

často v rozporu. Abych to shrnula, porodní asistentky jsou přirozenému porodu nakloněny 

a respektují a hájí práva žen, dost často ale v rozporu s „pravidly“ zařízení a s vůlí lékařů 

a vedoucích pracovníků. Jsou tedy v hodně složité pozici. Na straně vedoucích pracovníků 
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vidím také sestry z oddělení šestinedělí a z oddělení novorozenců. Mezi těmito odděleními 

jsem nezaznamenala prostor pro diskusi. Vždy se jednalo spíše o prosazení vlastních 

názorů a přístupu než o hledání konsenzu nebo o nalezení kompromisu. Jako by se tato 

oddělení snažila porodnímu sálu dokázat, že jeho přístup je špatný, či dokonce nebezpečný 

a rodící ženy a novorozence ohrožuje. 

Uznávám, že všechny tyto okolnosti mohou být ovlivněny pohledem výzkumníka, 

který i přesto, že se snaží být stoprocentně objektivní, do výzkumu vždy vkládá určitý kus 

sebe. Vidím to však i pozitivně a unikátně, jelikož právě z toho speciálního pohledu mohou 

vyvstat originální otázky, na jejichž základě lze celou situaci řešit a podnítit další výzkum. 

V tomto případě jsou tyto otázky následující: Jaký je ten správný způsob komunikace mezi 

zaměstnanci a vedením před iniciací rozsáhlé změny v porodnickém zařízení? Jak sjednotit 

image zařízení a vnitřní atmosféru? Jak odbourat nedůvěru zdravotních sester, porodních 

asistentek a lékařů k přirozenému porodu? Jaký je vztah mezi informovaností porodních 

asistentek, zdravotních sester a lékařů a jejich přístupem k přirozenému porodu, respektive 

mezi rutinou a změnou? 

Nemohu porovnat výsledky své práce s jinými autory, jelikož se jedná o konkrétní 

zařízení v České republice, které touto změnou prošlo, nebo spíše stále prochází. Není to 

jediné zařízení, které se o změnu snaží, avšak získat tato data z jiného zařízení by bylo 

obtížné, jelikož se jedná o zúčastněné pozorování. Bylo by však zajímavé podobná zařízení 

porovnat a získat tak „tvrdá“ data. Další výzkum by se mohl ubírat směrem zjišťování, jak 

si zařízení vedou v kategoriích, jako je např. počet císařských řezů, počet rooming-in 

pokojů v zařízení (neustálý kontakt dítěte s matkou), počet a míra porodních poranění, 

počet porodů vedených porodními asistentkami, míra medikace při porodu a využívání 

alternativních porodnických metod. Pokud bychom to vše porovnali, mohli bychom dále 

zjišťovat, jaká je příčina toho, že obdržená data jsou taková, jaká jsou, a přejít postupně na 

„měkká data“, tedy např. ke zjišťování postojů a názorů zdravotnických pracovníků, a mezi 

sebou je porovnat. 

Jako poslední nabízím polemiku nad postupem ve své práci a nad uplatněním 

v praxi. Pokud bych měla možnost zpracovat téma znovu, raději bych zvolila zúčastněné 

pozorování, nikoli však přímo jako zaměstnanec, ale pouze jako výzkumník. Tato změna 

by podle mého názoru dosti ovlivnila konečné výsledky. Pokud bych nebyla přímo 

zúčastněná, možná že bych dokázala vidět i jiné věci a maličkosti, ale zas by se mohlo stát, 

že by zaměstnanci přede mnou nebyli tolik otevření. V praxi lze mé výstupy uplatnit právě 

v zařízeních, která se snaží vyjít vstříc ženám toužícím po přirozeném porodu v porodnici. 
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Chápu, že ve velkých zařízeních je tato změna velmi obtížná, ale věřím, že alespoň dílčí 

kroky jsou uskutečnitelné. Můj skromný průvodce změnou je k dispozici pro všechna 

zařízení tohoto typu jako malá pomůcka pro uskutečnění změny, ale možná i jen pro 

uvědomění toho, že tato změna potřebuje systém a dobře připravený plán a také dobrou 

spolupráci celého týmu. 
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IV. ZÁVĚR 

Tato práce je koncipována jako pohled do nitra organizace, v níž proběhla a ještě 

stále probíhá velká změna – velká komplexní změna, skládající se z desítek dílčích krůčků 

a úkolů, které musí zařízení organizovaně zvládnout, aby dosáhlo úspěchu. Jedná se 

o přechod z klasického porodnictví, tedy od paternalistického přístupu, k alternativnímu 

porodnictví (v minulosti se jednalo o běžný způsob vedení porodu), které umožňuje 

využívat alternativní metody porodnictví a přirozený porod jako cestu, po které touží 

mnoho žen v naší společnosti, avšak stále pod odborným dohledem. Vidíme zde od 

počátku až do přítomnosti průběh vedení změny v organizaci. Původním záměrem byla 

celková analýza a zhodnocení změny z manažerského pohledu. Mělo dojít k analýze 

vnitřních dokumentů, analýze plánování a stanovení cíle a současného stavu. Překvapivě 

tato změna nebyla nijak manažersky vedena, nebyla organizována ani neměla žádný 

systém. Nebylo proto možné ji takto zhodnotit. Následně byl zahrnut terénní výzkum a na 

základě dat od informantů a z externích zdrojů bylo shrnuto, jak tato změna proběhla, jak 

byla úspěšná a jaká je situace nyní. Postup managementu při plánování a realizaci změn 

byl nahodilý – nebyl sestaven realizační tým. Zapojení zaměstnanců do plánování nebylo 

žádné. Z komunikačních nedostatků vyplývají problémy při realizaci změny. Dochází zde 

k rapidnímu úbytku personálu a stávající personál se dělí na znepřátelené tábory. Odpor ke 

změně je u některých zaměstnanců i po dvou nebo třech letech v atmosféře oddělení stále 

cítit.  To jsou jen některé reakce na tuto změnu. Budou mít dosavadní změny a dosavadní 

situace vliv na další fungování tohoto zařízení? 

Zvolila jsem koncept z hlediska tří různých stran: Nejprve jde o můj vlastní pohled 

jakožto pohled výzkumníka a řešitele, dále o pohled nejvyššího článku hierarchie zařízení, 

který byl zcela sám hybnou silou této změny a snažil se o její realizaci, a nakonec jsem pro 

zajímavost a větší objektivnost doplnila recenze ze sociální sítě. Na ní má zařízení velmi 

dobré hodnocení, zároveň se však v menší míře objevují hodnocení, která zdůrazňují 

problematické oblasti, na které ve své práci také poukazuji. Je to zejména problém 

v komunikaci starších porodních asistentek a některých lékařů. Jejich dosavadní 

nepřizpůsobení nové image organizace a jejich paternalistický přístup často kazí dobré 

jméno zařízení. Nezanedbatelný je jejich vlastní odpor ke změně a strnulost v dosavadním 

způsobu poskytování péče. K tomu snad lze jen dodat, že předpokládáme, že jednají podle 

nejlepšího svědomí a vědomí, jelikož tak činili celý svůj profesní život. Musí se však 

přizpůsobit novým modelům a trendům a novým přístupům a stát se více dynamickými.  

Prací vedoucích pracovníků je zaměstnance vést dobrým příkladem, upozorňovat je 
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a představovat jim věci tak, aby pochopili jejich pozitivní přínos.  Podpora ze strany vedení 

ve vývoji zařízení a ve vývoji chování zaměstnanců je velice důležitá a nese s sebou řadu 

dílčích úkolů. Patří sem manažerské úkoly a práce, které však v mnoha případech přesahují 

jejich vlastní zkušenosti, praxi a znalosti, a také – a to považuji za největší problém – 

nedostatek času těmto úkolům se věnovat. Je totiž třeba dodržet všechny termíny, objednat 

nezbytný materiál, dohlížet na zaměstnance, kontrolovat kvalitu práce a věnovat se dalším 

organizačním záležitostem, a tak na další důležité úkoly nezbývá čas a mnohdy ani chuť. 

Je potřeba se dále vzdělávat a naučit se šířit informace a vzdělání. Co považuji za další 

důležitý bod, to je komunikace v celém tomto zařízení. Způsob komunikace by zejména 

v zařízení, jakým je gynekologicko-porodnické oddělení, měla být velmi profesionální a na 

úrovni. Neochota řešit komunikační problémy jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnanci 

a klienty vyplývá podle mého soudu jednak z nedostatku času, jednak z naivní představy, 

že vše je, jak má být. Přílišná nekritičnost k sobě samému může být nakonec důsledkem 

zhroucení celého oddělení, nedostatku zaměstnanců a naprosté nefunkčnosti organizace. 

Nový model, který by po provedení změn byl účinný, by byl úspěšný i pro mnoho žen, 

neboť by došlo k vysvobození ze systému stávajícího. Ženy sem jedou stovky kilometrů, 

aby zde porodily. Je to velmi záslužný krok a český systém takové oživení a takový 

moderní směr potřebuje – vracíme se zpět k přirozenému a normálnímu a ženy to velmi 

oceňují. Je proto potřeba na takovýchto změnách pracovat i v jiných a větších zařízeních, 

ovšem je třeba připomenout, že je třeba na nich pracovat manažersky správně 

a organizovaně. Pokud tomu tak bude a z chyb se poučíme a budeme se snažit napravit je, 

pak bude tento model funkční a udržitelný do budoucna. Pokud ne a budeme stále žít 

v představě, že je vše v pořádku, potom se postupně navrátíme ke starému způsobu 

poskytování péče a přijdeme tak o mnoho klientek. 
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